
rgQlETAPl DIN TOATE ȚAPII E. UNIȚI VA 1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu
va întreprinde o vizită oficială 

în Republica Arabă Siriană
Președintele Consiliului dc 

Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro-

nân ”a jnt •eprinde o vizită
dic.ală dc pi ietcnic în Repu
Mica Arabi Siriană. în
’ur-sv.l lunii februar:'- 1974.
a invitați președintei u

Republicii Arabe Siriene.
fez AI-Assad, secretar gene
ral al Partidului Bâos Arab 
Socialist

OnBAH AL COMITETULUI MUNICIPAL PETRDSAHI AL PC P SIAL CONSILIULUI POPULAU MUNICIPAL

Pentru realizarea cincinalului înainte de termen

Angajare plenară, muncă responsabilă in fiecare colectiv
In această lună E.M. Lonea nu și-a realizat 
sarcinile zilnice de extracție decît într-o 
singură zi. acumulînd o restanță de aproape 

2 OOO tone. DE CE ?

„Golul" în linia 
de front este

o simplă întîmplare?
Punem această întrebare 

pentru că este de neconceput 
ca în condițiile unei planifi- 
, jiri riguroase, a unei orga
nizări stricte a producției și 
a muncii, mina să intre la un 
moment dat în ..gol" de linie 
de front. Și totuși...

Ancheta întreprinsă în rin- 
dnl unor șefi de brigăzi, ca
dre tehnice și inginerești din

la limită, altul e pe mijloc, 
iar altul abia l-am deschis 
după ce primul a ieșit din 
producție. Am cam fost în 
..gol' de linie de front, e a- 
devărat.

— Nu credeți că în eșalo
narea lucrărilor de exploata
re și-au făcut loc niște fisuri ?

— Da. așa este...
— Ce se va întîmpla cu

Neritmicitatea... în anchetă
sectoarele I. III și V de la 
mina Lonea. sectoare a căror 
contribuție ,.la restanțe" este 
hotârîtoare. a scos în eviden
tă în principal tocmai acest 
aspect, lipsa liniei de front. 
Să dăm cuvîntul interlocuto
rilor noștri’“cărora ~le-am so
licitat sâ sugereze și modali
tățile de ..ieșire" a minei la... 
nivelul planului.

Ine Vasile Sotir. din secto
rul III : La începutul lunii a- 
cesteia a fost o situație deo
sebită. Două frontale au a- 
juns la lichidare...

— De ce două ? Aceasta 
se numește gîndire tehnică ?

— Nu prea. Intr-adevăr, 
trebuia să le decalăm.

— Cum explicați faptul că 
sectorul nu are de unde da 
cărbune ?

— Tn aripa vestică introdu
cem un complex care va pre
lua producția a două frontale, 
dar n-a preluat-o încă. In 
aripa estică, un frontal a ajuns

planul, pentru că e lege și 
trebuie respectat ?

— Planul o să-1 facem...
— Dar modul cum îl reali

zați nu se mai poate numi 
ritmicitate.

— Nu. așa-i. Complexul ne 
dă multă bătaie de cap, din 
cauza presiunii.

— Ce credeți că trebuie fă
cut pentru ca sectorul să-și 
îndeplinească planul ?

— ...măsuri excepționale 
n-am avea de luat. Numai 
sâ ne meargă complexul. La 
sfîrșitul decadei a doua vom 
fi la plan. Complexul...

Ing. Constantin Verdeș, șe
ful sectorului V : Cauza care 
a condus la râmînerea în ur
mă a sectorului constă în ie
șirea din producție a două a- 
bataje cameră, abataje care

Dragoș CALIN
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TOVARĂȘUL EMIL BODNAR AȘ 
A ÎMPLINIT 10 DE ANI

Răspunsuri entuziaste la chemarea 
colectivului minei Vulcan

E.P.C.V.J. Vulcan
Colectivul Exploatării de preparare a 

cărbunelui Valea Jiului, in frunte cu co
muniștii, răspunde cu entuziasm chemării 
la întrecere lansată de E. M. Vulcan, an- 
gajîndu-se să realizeze în anul 1974 peste 
plan următoarele obiective :

— preluarea integrală a producției su
plimentare de cărbune brut de la 
cele opt unități miniere din Valea 
Jiului :

— depășirea planului de producție cu 
100 000 tone de cărbune net, din care 
00 000 de tone pe seama creșterii 
recuperării globale la cărbunele spă
lat și a depășirii randamentelor de 
preparare, și 40 000 de tone pe seama 
creșterii recuperării la cărbunele spă
lat pentru cocs și a valorificării su
perioare și eficiente a sortimentelor 
de cărbune preparat;

— depășirea planului de producție la 
brichete cu 2 000 de tone ;

— îmbunătățirea calității producției 
prin reducerea cu 0,2 puncte a con
ținutului global de cenușă a cărbu
nelui spălat, reducerea cu 0,1 și 0,5 
puncte a conținutului de cenușă a 
cărbunelui spălat pentru cocs și, res
pectiv, semicocs ;

— realizarea a 500 000 lei economii la 
prețul de cost.

Colectivul minei Dil.ia se angajează să 
realizeze peste prevederile de plan în 
cursul acestui an :

— 3 000 tone de cărbune ;
— reducerea conținutului de cenușă cu 

0,1 puncte sub norma planificată ;
— depășirea planului cu 100 metri la 

lucrările de pregătiri și 150 metri la 
lucrările de investiții ;

— creșterea productivității muncii cu 
20 cîe kilograme pe post față de sar
cina planificată :

— absolvirea cursurilor de calificare de 
către 157 de muncitori și a cursuri
lor de perfecționare de către 380 de 
salariați :

— prin gospodărirea rațională a mate
rialelor. energiei și combustibililor 
se vor realiza economii in valoare de 
74 000 lei ;

— se vor realiza economii de 150 000 lei 
la prețul de cost.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii minei 
Dilja, avind in frunte comuniștii, sînt ho- 
tăriți să contribuie tot mai mult la spo
rirea producției de cărbune, la creșterea 
eficienței activității lor și gospodărirea 
rațională a potențialului aflat in dotare 
pentru a răspunde astfel dezideratului 
actualei etape : CINCINALUL ÎNAINTE 
DE TERMEN !

Mull iubite tovarășe Bodnaraș.

Avem deosebita plăcere, ca la împlinirea 
virstei de 70 de ani, să-ți transmitem un căl
duros salut tovărășesc din partea Comitetu
lui Executiv al Comitetului Central ol Parti
dului Comunist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, să te 
felicităm din toată inimo și să-ți adresăm cele 
mai bune urări de sănătate, viață lungă și 
fericire.

Cu acest prilej, dorim sâ te asigurăm incâ 
o dată de înalta stimă și aleasa prețuire pc 
care, împreună cu întregul nostru partid, le 
acordăm activității și devotamentului cu care 
te-ai dăruit cauzei libertății si independenței 
patriei, propășirii României.

Profund atașat celor mai cutezătoare nă- 
zuinți ale națiunii noastre - al cărei fiu de 
nădejde ești - ai luat parte activă, incu din 
anii grei ai ilegalității, la lupta dusă de 
partid împotriva exploatării burghezo-moșie- 
rești, pentru victoria revoluției și făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe pâ- 
mintul patriei.

Partidul nostru, toți cei alături de care ai 
adus o valoroasă contribuție la înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste armate din 
August 1944 iți poartă o înaltă considerație 
pentru tot ce ai făcut, pentru obnegatia de

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

încerca! comunist probată și in acele împre
jurări.

In anii de după eliberarea țării, alături 
de ceilalți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat, în funcțiile de mare răspundere 
care ți-au fost încredințate, oi militat cu în
flăcărare și înalt simț al datoriei pentru 
elaborarea si înfăptuirea politicii de con
struire o socialismului, avintul economiei na
ționale și al culturii, întărirea unității parti
dului și a rolului său conducător, dezvolta
rea relațiilor cu țările socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești frățești, pentru pro
movarea idealurilor nobile ale colaborării și 
înțelegerii intre popoare Apreciem in mod 
deosebit pasiunea cu care muncești și in 
prezent in vedereo înfăptuirii programului 
stabilit de Connresul al X-lea și de Con. 
ferința Națională ale partidului, de edifica
re a societății socialiste multilateral deivol- 
tote și accelerare a progresului material și 
spiritual al întregii țări.

Iți dorim in continuare multa sănătate și 
putere de muncă, pentru o putea încununa 
cu noi si noi succese activitatea rodnică pe 
care o desfășori spre binele și prosperitatea 
României Socialiste, pentru bunăstarea și 
fericirea întregului popor.

La aniversarea a șapte decenii de viață 
iți transmitem, scumpe tovarășe Emil Bod
naraș, un cald și tovărășesc ,,La multi ani" I

CONSILIUL DE STAT
AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Festivitatea sărbătoririi tovarășului 
Emil Bodnaraș

Dînd expresie sentimente
lor de înaltă stimă și pre
țuire pe care partidul, po
porul nostru le acordă în
delungatei activități desfă
șurate în mișcarea revolu
ționară. pentru înfăptuirea 
înaltelor idealuri ale națiunii 
noastre, de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent ai C. C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con

siliului de Stat, conducerea 
partidului și statului nostru l-a 
sărbătorit, simbătă. intr-un 
cadru festiv, cu prilejul îm
plinirii virstei de 70 de ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat, a în- 
mînat tovarășului Emil Bod
naraș Scrisoarea adresată de 
Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului

Comunist Român și Consiliul 
de Stat, l-a îmbrățișat cu 
căldură, adresîndu-i urări de 
mulți ani. sănătate și fericire.

La festivitate a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășii Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădules- 
cu. Virgil Trofin. Ilie Ver- 
det. Maxim Berghianu. Gheor
ghe Cioară. Lina Ciobanu.
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Masă tovărășească

2 000 tone 
de cărbune 

extrase 
peste plan

| Sfirșit de săptămină (

I rodnică la mina Uricani:
în cursul zilei de ieri ■ 
din abatajele și pregăti- I

I rile minei a fost extrasă I 
I cea de a doua mie tonă i 
Ide cărbune peste preve- | 

deri de la începutul a- ■

Inului. |
Toate sectoarele și-au

* adus o contribuție in- I

1 semnată la această I 
frumoasă realizare, piu- 1

! șurile de producție ci- | 
frîndu-se la peste 110 i

Itone la sectorul I. I 
180 de tone la sectorul ’ 
II si peste 350 de tone I

I la sectorul III obținute I 
I numai in luna februa- I 
I rie. II Ca urmare a bunei ■ 
| organizări a activității I I de producție, de apro- 

vizionare și deservire I
I a locurilor de muncă, I 
I productivitatea muncii I 
Iîn abataje depășește | 

cu 8 la sută prevederile i

I inițiale, spor care con- I 
stituie cea mai bună .

. garanție pentru succe- I 
I sele viitoare ale minei. '

I Aprovizionare 
ritmică, 

operativă
Colectivul Bazei de |

■ aprovizionare. trans-I port și prestări servi- I 
I cil Petroșani depune • 
| strădanii susținute pen- I 
• tru a asigura aprovizio- I 
I narea ritmică a unită- i 

ților miniere din bazin •I cu materiale, piese de I 
' schimb si utilajele ne-

Icesare. Aceste eforturi I
sînt oglindite în prin- I

I cipal de Îndeplinirea | 
I sarcini’, valorice a pla- i I nului de aprovizionare I 

aferent lunii ianuarie ’
I in proporție de peste I 

101 la sută. î
Numai în ultimele II zile au sosit în depo- | 

Izitul Bazei o serie de j
materiale mult solicita- I

Ite in cadrul exploata- 
rilor miniere. Notăm în I 
acest sens cele 32 de I

I tone de oțel șerpuit. | 
I un important stoc de | 
I plăcuțe dure pentru j 
I sfredele și cuțite de | 
I combină și peste 20 ki- .

lometri de cabluri e- I 
. lectrice

Cu prilejul celei de-a 70-?. 
aniversări a zile; de naștere 
a tovarășului Emil Bodnaraș. 
Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al_ Parti
dului Comunist Român a 
oferit, simbătă la amiază, o 
masă tovărășească

Au participat tovarășul

Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii 
Manea Mănescu. Paul Nicu- 
lcscu-Mizil, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț. membri 
și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al
C. C. al P. C. R„ vechi

militanti ai partidului și «1 
mișcării muncitorești. îm
preună cu soțiile.

In timpul mesei a luat cu- 
vintul tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu.

A răspuns tovarășul Emil 
Bodnaraș.

NOI APARTA
MENTE DATE IN 

FOLOSINȚA

In ziua de 8 febru
arie a. c. 30 familii 
de muncitori, in ma
re parte de mineri, au 
avut bucuria intrării 
in apartamentele blo
cului din strada Uni
rii nr. 53, Aeroport — 
Petroșani, recent tre
cut prin examenul 
recepționării.

Printre cei care au 
primit reparțiție in 
noul bloc amintim pe 

<_ ______

minerii Vasile Abru- 
dean, Iosif Căpraru, 
Ștefan Sziroki, de la 
E. M. Dilja, Vasile 
Stolnicu. de la E. M. 
Aninoasa, loja Un- 
gureanu și Ilie Fică, 
de la E. M. Petrila.

TINERII SPRIJI
NĂ PRODUCȚIA

Comitetul U.T.C. de 
la mina Dilja a ini
țiat zilele trecute o 
acțiune patriotică de 
sprijinire a producției. 
Un grup de tineri a 
muncit efectiv sub
teran la aproviziona
re locurilor de mun
că și la desconges
tionarea galeriilor din 
sectorul II. S-au e-

Trenuri cu supratonaje
întrecerea socialistă în cins

tea zilei ceferiștilor este mar
cată prin noi succese obținute 
în muncă. Astfel. feroviarii 
din stația Petroșani acordînd 
o deosebită atenție creșterii 
gradului de eficiență a între
gii lor activități, au reușit ca 
în luna ianuarie a.c. sâ for
meze un număr de 59 trenuri 
cu supratonaje. expediind di
feritelor unități economice din 
țară 22 400 tone produse. în 
mod deosebit cărbune, peste 
prevederile de plan.

La buna organizare a mun
cii de manevră, formare și 
expediere a trenurilor de mar
fă a participat întregul per
sonal — acari. manevranți, 
impiegați de mișcare, magazi

vidențiat uteciștii Io
sif Halaszy, Ignat 
Dane, Gheorghe Fii- 
lop, loan Diacones- 
cu și alții. Această 
acțiune se înscrie

SUCCESE
ALE FEROVIARILOR

neri ș.a. — din turele conduse 
de șefii de tură Constantin 
Jumanca și Ioachim Oprea.

Primele succese 
ale Regulatorului 

de circulație-mișcare
In urma terminării lucră

rilor de electrificare a liniei 
ferate Tg. Jiu — Deva — Min
tia și extinderii sistemului de 
remorcare electrică, 80 la sută

din trenurile de persoane și 
5 perechi de trenuri de mar
fă în circulație, au înregis
trat în primele zile ale lunii 
februarie o creștere a vitezei 
dc circulație a trenurilor cu 
0.10 km/oră. In aceeași pe
rioadă sarcina statică pe osie 
s-a îmbunătățit cu 0.2 la sută, 
staționarea vagoanelor la în- 
eărcare-dcscărcarc a fost re
dusă de la coeficientul dc 
12.91 la 11,78 și a tranzitului de 
manevră de la 7,05 la 6.90.

printre multe altele 
organizate in cadrul 
inițiativei „Tineretul 
factor activ in reali
zarea cincinalului
înainte de termen".

CONCURSURI DE SCHI ȘI SĂNIUȚE

Astăzi, cu începere de la ora 9, peste 
260 de concurenți vor participa la con
cursuri de schi și săniuțe organizate în 
masivul Paring in cadrul clapei județene 
a ..Cupei tineretului".

Pe pirtia Slima se vor disputa întrece
rile de slalom, la categoriile 11—14, 
15—19 și pînă la 30 de ani. Tn jurul ca
banei Rusu va avea loc concursul de schi 
— fond, iar pe pirtia de la I.E.F.S., cel 
de săniuțe. La toate concursurile se vor 
disputa probe atît la băieți cit și la fete.

ÎNTRECERI DE 
POPICE

Azi vor începe în
trecerile din cadrul 
etapei a V-a a cam
pionatului municipal 
de popice, care se vor 
disputa astfel : Mi
nerul Vulcan — Mi
nerul Lupcni ; Uti
lajul — Vîscoza Lu- 
peni (feminin) ; Pa- 
ringul — T.C.M.M. Pe
troșani ; Jiul II Pe
trila — Prcparația Pe
trila ; Minerul Uri
cani — Vîscoza Lu- 
peni.

SUGESTII
Sugestii pentru pe- 

trilenii care doresc să 
petreacă clipe de des

tindere în acest sfir- 
șit de săptămină. La 
ora 9. in sala bibliote
cii clubului din Pe
trila va avea loc șe
dința cenaclului li
terar ..Venus" in sco
pul selectării creați
ilor ce vor fi prezen
tate la apropiatul fes
tival ..Cintecul adin- 
cului".

Amatorii de sport 
vor putea participa 
la ora 10 la un con
curs de popice între 
sectoarele minei. Se 
prevăd întreceri a- 
prig disputate...

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Bodnaraș.

Dragi tovarăși,

Ne-am reunit pentru a sărbători împreună 
împlinirea a 70 de ani de viață și a 40 de ani 
dc activitate în rindurile mișcării revoluțio
nare a tovarășului și‘colaboratorului nostru. 
Emil Bodnaraș. Desigur, este o vîrstă care 
spune, prin ea însăși, multe. Ceea ce este 
insă de menționat este mai cu seamă faptul 
că o însemnată parte a acestor ani a fost de
dicată luptei revoluționare, cauzei eliberă
rii naționale și sociale a poporului, construc
ției socialismului în România.

Sînt aici unii care îl cunosc pe tovarășul 
Bodnaraș din anii ilegalității, care au lucrat 
împreună cu el în diferite împrejurări — în 
închisoare sau afară. Aproape toți, sau o 
bună parte din cei prezenți aici, au lucrat 
împreună cu el imediat după răsturnarea dic
taturii militaro—fasciste și trecerea la dez-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
Emil Bodnaraș

Stimați tovarăși.

Scrisoarea Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Stat, cuvintele calde 
rostite la această masă festivă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au pentru mine o deose
bită valoare. Permiteți-mi să vă exprim, 
pentru această aleasă atenție, întreaga mea 
gratitudine.

Cei 70 de ani pe care i-am împlinit ar fi un 
simplu, obișnuit eveniment cronologic, da
că nu ar cuprinde 40 de ani — care prin 
coincidență se împlinesc tot anul acesta — 
de cînd Partidul Comunist Român mi-a a- 
cordat încrederea sa și mi-a stabilit locul în 
rindurile sale de luptă.

Acești 40 de ani dau întregul conținut ani
versării de astăzi.

Ucenicia politică mi-am făcut-o în condiți
ile anilor apăsători ai dominației burghe-

(Continuare în pag. a 4-a)

Angajamente 
mobilizatoare

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al reviziei 
de vagoane din Petroșani răs- 
punzînd chemării patriotice la 
întrecerea pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1974 s-a angajat 
să depășească producția glo
bală cu 3 la sută pe seama 
creșterii productivității mun
cii cu 5 la sută față de pre
vederi, în condițiile executării 
unor revizii de calitate

In cinstea zilei ceferiștilor 
colectivul și-a luat angajamen
tul ca în ziua de 10 februarie 
să repare prin muncă volun
tară Și să redea circulației 10 
vagoane convenționale.

cu
Consfătuire 
corespondenții 
voluntari

Luni, 11 februarie o- 
rele 16.30. în sala cabi
netului municipal de 
partid din Petroșani 
va avea loc o consfătui
re de lucru la care sînt 
invitați să ia parte co
respondenții 
ai ziarului 
roșu".

In cadrul 
se va face 
tivității pe anul 
și se 
dări 
de muncă.

voluntari
..Steagul

consfătuirii 
bilanțul ac- 

trecut 
vor da recoman- 
pentru noul an

1
1
1

1
I 
jI
1
I
1
I
1
1
I
I
1

CEHOSLOVACIA
țară petroliferă

In aceste zile cînd proble
ma combustibilului și ener
giei se află într-o stringen-

în ziarul de azi:MAGAZIN
(pagina a 2-a)

© Săptămină studențească. 
Rubricile noastre „Carnet 
cinematografic", „Pe ur
mele semnalelor critice ale 
ziarului" și „Contraste".
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tă actualitate, vestea că oa
menii de știință și geologii 
cehoslovaci au descoperit în 
propria lor țară petrol a 
fost primită, cum plastic se 
exprima un ziar de aici, „ca 
un balsam". Desigur, nu e- 
coul citadin a) evenimentu
lui trebuie reținut în pri
mul rînd ci, înainte de toa
te. perseverența cu care spe
cialiștii au căut'at să demons
treze că ipoteza emisă cu 
multe decenii în urmă după 
care subsolul Cehoslovaciei, 
atît de bogat în alte mine
reuri, ar putea ascunde șl 
petrol nu este o iluzie. Cînd 
poporul cehoslovac se pre
gătea sâ pășească în noul 
an s-a difuzat știrea: „A- 
vem petrol ! adevărat, acum 
în cantități mici, dar a- 
vem..."

... Cu zece ani în urmă, 
la Institutul geologic central 
din Praga se consuma una 
dintre cele mai furtunoase 
dezbateri științifice. Se con
fruntau concluzii cuprinse în 
vechi documente de arhivă 
cu constatări științifice mai 
proaspete, se înfruntau ipo
teze și convingeri ale geo
logilor mai '’irst'nici si de 
celor tineri. Toate, însă por
neau de la premisa că zona 
masivului Carpato-Morav — 
un teren de dijnensjunî re-
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ADUCERI AMINTE...
Peste 'arca muntelui e 

așternut omătul greu. Acolo 
sus, departe de tumultul vie
ții, o liniște grea a acoperit 
zvonurile văilor înghețate și 
ele. V intui încearcă sâ ani
me urmele de viată, dar ra
da mic. căci brazii mai de
grabă gem sub minglicrile 
sale. Pînă și vietățile mun- 
clui. ații dc Udele lui, au 

cnbartt de mult In tainița pă
durilor de la poale. Doar ci
le o urmă rct-cojo și ea sin
guratică și grăbită, se citeș
te Ini re doua primcneli dc 
zăpadă. Clnd soarele Inun
dă fiica iar razele lui, suli
țe zglobii, înțeapă piepturi
le st iacilor Încremenite, sen
zația x lefii renăscute în 
munți pulsează pentru o cli
pă. Dar totul rămîne doar ca 
o pâre re...

Si atunci Încep aducerile

de munte, gențicne. flori dc 
colț...

Pe cărări, ochii rex'ăd în
șiruite grupuri. In praguri 
de cabană alte grupuri fin 
tovărășie \ esellef. Ca o laid

amide. Ochii minții rcvdcf
plroiele învolburate, sprintc-
ne din piatră în piatră, a-
duclnd cu ele clocotul viu
al murit.elui. In Iarba fragedă
boturi umede smulg seva
vieții pe care noii venițl o
regăsesc in ugerele pline. 
Florile muntelui resfirate de 
la poale pînă in vîri, răspân
desc discret — așa cum nu
mai ele știu s-o facă — aro
me gingașe ca însăși făp
tura lor. Si sini multe florile 
muntelui, și sini mai frumoa
se unele decit altele. Bujorii<_______

frumoasă ea ii răsplătește pe 
toți cu aceeași generozitate, 
tmpărfind zîmbotc In egală 
măsura.

La st Inele din marginea 
pădurii e forfotă marc. Clinii 
se Mrjonesc cu Moș Marlin 
venit sd-$/ primească darea... 
Este și aceasta o lege a 
muntelui dar tot viață în
seamnă.

Pe cleanțuri, iezi de captă 
neagră se desprind cu sal
turile amcfiloare sub ginga
șa ocrotire a mamelor dar 
și sub severa lor dojană, clnd

jocurile întrec măsura. In 
cleștarele iezerelor, păstră
vii săgetează oglinda apei, 
)n căutarea musculițclot ne
gii fente. tăcind parca In ciu
dă pescarului pironit din zori 
pc marginea tăulul. In um
bra molizilor falnici, un 
cerb ișl cheamă ciuta după 
\ ictoria cucerită In lupta 
dreaptă cu rivalul. Cocoșul 
«le munte ascuns în crucea 
bradului se pregătește să 
incoapă rotitul. In toiul dra
gostei, nebun, orb. surd, min
'drul logodnic cade jertfă 
glonțului ucigător. Va împo
dobi apoi, impuiat de un 
meșter mare, holul casei 
neîntrecutului v maior. Sînt 
semne al vieții și acestea...

Si din nou pătura albă aș
ternută in strat al îl de gros, 
ne amintește că e iarnă. Dar 
toți, lie că ne numim vlnâ- 
lori, turiști, pescari, drumeți, 
cu un cuvînt iubitori ai 
muntelui, ai Marelui Munte, 
cu v îrfurilc, cu pajiștile, cu 
florile și viețuitoarele lui, 
trăim speranța mărturisită 
dc a-l rclnlîlni așa cum nu
mai primăvara și apoi vara 
ni-1 poate înfățișa în toata 
măreția. Dar plnă atunci mai 
este încă mult. Ne-o spune 
x'întul dc afară, ne-o aminteș
te gheața nctopltă încă, 
ne-o spun nostalgicele adu
ceri aminte...

Aurel DU LA

DE-AI.E CIRCULAȚIEI

Instructorul unei școli de con
ducători auto, către fermecătoa
rea sa elevă :

— V-o spus cineva că aveți 
ochi expresivi și minunați ?

- Da. o răspuns cochet fata.
- Atunci de ce nu va uitați 

cu ochii acera expresivi și mi
nunați Io semnele de circulație ?

LA CEAINĂRIE

Trei cucoane intră intr-o ceai
nărie din Paris :

ANECDOTE
- Va rog un ceai - se adre

sează prima. Foarte tare și cu 
două felioare de lămiie.

- Eu, de asemeni, un ceai 
- zice o doua - dar puțin mai 
slob.
- Și eu - zice a treia - un 

ceai obișnuit, dor să fie servit 
intr-o ceașcă foarte curată.

Chelnerul dispare, după cite- 
va minute revine și întreabă :

- Vă rog să mă scuzați, care 
dintre dumneavoastră și-o dorit 
intr-o ceașcă curată ?

AMOREZATUL

Un camion tamponează o li
muzină.

— Nu am putut evita acciden
tul — declara șoferul la comisa
riat.
- De ce ?
- In fața mea se afla o ma

șină condusă de o femeie care 
a indicat că cotește la stingă... 
Și, o cotit la stingă.

F. M.

Ș A H (»)

Mâ uit in stingă 
și-n dreapta și nu-mi 
vine sâ cred câ la o 
policlinică se poate 
înghesui atita lume. 
Ca la piață, intr-o 
duminică dimineața. 
Bărbați in toată fi
rea stau pe scaune, 
in holuri, Îndoiți de 
mijloc ca niște sem
ne dc intrebarc. alții 
se plimbă nervoși a- 
gitatL incit ai crede 
câ mai degrabă li 
s-ar potrivi o altfel 
de cămașă decit cea 
pe care o poartă a- 
cum. Nu mai vorbesc 
de femei, de tineri și 
tinere care dovedesc 
o răbdare dc neînchi
puit așteptîndu-și 
rindul ba la chi
rurgie, ba la interne, 
ba la O. R. L. și la 
cite alte servicii me
dicale or mai fi la 
policlinica asta a 
noastră. Pinâ și su
gari. cu mămicuțe 
galeșe, cochete, vin 
și pleacă, pleacă și 
vin. Dacă știam ci
tă lume se adună 
aici de la ceasul des
chiderii și pină la 
cel al închiderii 
mi-as fi făcut obice
iul să trec mai des 

■ dc aici că. vorba aia,I ai ce vedea. Mai a-
lcs că rar vezi la un 

I loc mămici atît de fru-
’ moașe.
I Acum însă nu-mi
• arde mie (adică 
I n-ar trebui să-mi ar-
• dă) să casc priviri-
I

le în toate părțile, sâ 
fac ochi dulci suta
nei conițc drăgăla
șe. Sint bolnav, ia
ca. abia mâ țin pe 
picioare. Parcă în 
creier, la ceafă, ar 
foșni din aripi o 
pereche de bondari 
și in urma lor ar 
veni cite un imens 
val de călduri ce mâ 
ia cu amețeli și mâ 
dezechilibrează. îmi 
vijiie capul cum vi- 
jîie în aer rafalele 
de vînt. De unde sâ 
știu eu care-o fi

tul întreprinderii 
m-o fi trimis aici? 
Te pomenești că o fi 
un nepriceput. Sau 
poate câ nici nu e 
medic de meserie, ci 
veterinar. Mă uit 
chiorîș la cite umil 
care sc pregătește să 
intre la consult, la 
cite unul care iese 
și în gîndul meu aș 
jura că aproape nici 
unul dintre ăștia nu 
are nici pe dracu. 
Cu siguranță câ vor 
să obțină scutiri me
dicale. Uite-1 pe ăla

lombară ! Fugi cu 
ursul, nenicule ! Fru
mos îți jucași rolul! 
Ți-aș fi arătat eu 
discopatie dacă e- 
ram in locul medi
cului !

Cum, e rindul 
meu ? Numărul 32 ? 
Intru. Sint numai o 
suferință din cap pî- 
nă-n picioare. Bol
nav cu adevărat, 
nu închipuit ca ăi
lalți. Cu greu pot să 
fac cîțiva pași, m-aș 
fi prăbușit la podea 
dacă medicul nu s-ar

Fii serios, doctorașule!

diagnosticul și ce mă 
doare cu adevărat ?

Credeam câ-i sim
plu de tot să ajungi 
la medic, dar am 
numărul 32 pe bon 
și, deci, e... de aștep
tat, Adineauri a 
intrat abia numărul 
18. Toți ăștia care-și 
așteptă rindul îmi 
devin dintr-odatâ 
antipatici, căci sint 
ca niște stavile în 
calea mea spre ca
binetul pe a cărui 
ușă atîrnâ o plăcu
ță cu inscripția : 
NEUROPSIHIATRIE
De ce medicul in
ternist de ia cabine

Schiță satirică
care iese de la chi
rurgie. Șchioapătă 
din picioru] drept. O 
fi avînd chiar ceva, 
sau numai se prefa
ce ? Poftim, zim- 
bește unei persoane. 
Așa face un bolnav? 
N-are nimic, precis, 
e un prefăcut care 
vrea să tragă medi
cii pe sfoară. Așa 
trebuie să fie și cu 
ăl de iese acum de 
la reumatologie. Ui
te-1 ce cocoșat um
blă ! Ce zice că are?
Auzi — discopatie

fi repezit să mă spri
jin de le. Un tânăr 
foarte simpatic, nu 
cred sâ aibă mai 
mult de 30 de ani. 
Foarte simpatic și 
foarte săritor. L-am 
îndrăgit din prima 
clipă. M-am și 
bucurat văzind că 
n-o să am de-a 
face cu unul mai 
vîrstnic, căci vâr
stnicii sint ciudați 
in felui lor. unii 
mai sînt și suciți pe 
deasupra incit greu 
te înțelegi cu oi. La 
un tînăr ca ăsta mi-e 
mai mare dragul să

vin să mă consulte. 
Se poartă și foarte 
politicos cu mine. 
Normal, doar am, 
oricum, cu vreo ze
ce ani mai mult de
cit el.

Isteț băiat! Mă 
învîrte, mă sucește, 
îmi pune întrebări, 
ii răspund, se uită 
adînc in ochii mei, 
îmi lovește cu un 
ciocănel genunchii, 
coatele, iar se uită 
în ochii mei, iar îmi 
pune întrebări...

La sfîrșit nu mai 
nimeream cu mina 
clanța ușii. Vedeam 
negru in fața ochi
lor. Chiar și pc me
dic. Cine m-a pus 
să am încredere in 
tinerelul ăsta, in su- 
rîsul lui caro mi se 
păruse naiv, nevi
novat dar care e lip
sit de orice bunăta
te ? In loc să-mi dea 
o scutire nu de 7 
zile la cîte mă gîndi- 
scm. ci măcar de 
3—4, el îmi dâ sfa
turi ! Ce. pentru 
sfaturi mi-am pier
dut cîteva ceasuri 
așteptînd ? Cică, sâ 
nu mai beau deloc 
alcool. Fii serios, 
doctorașule ! Pentru 
mine e sfînt: ziua și 
kiluj de rom sau do 
secărică. îmi ceri 
să nu' mai beau, ai ? 
Ca sâ mă îmbolnă
vesc cu adevărate- 
lea, nu ?

N. POP

I 
II II
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12 marinari-amatori din Polonia
fac „ocolul Pămîntului"

5« Din portul Sczeczin a pornit într-o călătorie în ju-
■ rul lumii o mică ambarcațiune cu pînze al cărei echi-
H paj îl formează 12 marinari-amatori. sub comanda

căpitanului Zdzislaw Michalski. Toți sînt muncitori 
la Șantierele navale „Adolf Warski". Călătoria va dura 
opt luni. Traseul include o serie de locuri primejdioa
se. dar echipajul este convins că-1 va parcurge in 
timpul stabilit. Această „croazieră" are nu numai ca
racter distractiv sau sportiv ; membrii echipajului 
vor face diferite experimente și observații.

Sărutul gu gust 
de cireșe

Săruturile vor avea pe vii
tor frecvent gust dc cireșe sau 
lămii. După cum a comunicat 
Organizația reprezentanților 
comerciali cu sediul la Stutt
gart, in cadrul unor vînzări 
test rujurile cu gust de fructe 
au cunoscut un succes evident 
mai mare decit rujurile tra
diționale Alte gusturi prefe
rate sint menta și portocala.

Cea mai bogată Golecție 
de ghicitori din lume

In curind R.P. Ungară va fi 
în posesia celei mai bogate 
colecții de ghicitori din lume. 
La muzeul Janus-Pannonius 
din Pecs, în sudul Ungariei, a 
fost alcătuită o arhivă de ghi
citori, care conține încă de pe 
acum aproximativ 80 000 tex
te de ghicitori. Laszlo Mando-

ki. conducătorul secției de fol
clor a muzeului, intenționează 
să adune și să catalogheze 
ghicitori aparținînd unui nu
măr de peste 200 popoare. El 
crede că numai in Ungaria e- 
xistă circa 30 000 de ghicitori, 
dintre care au fost consemnate 
pînă acum cel mult o pătrime.

Atentie 
la 

cantitatea 
de alcool 

consumata !
Consumul exagerat de vin 

și bere este Ia fej de dăunător 
ca și cel de produse spirtoase 
— a declarat dr. Einar Perman 
la un simpozion desfășurat la 
Stockholm. Esențiala este can
titatea de alcool pur consuma
tă. Orice persoană care consu
mă lunar cel puțin 1 000 g 
alcool pur și vădește semne 
de dependență trebuie consi
derată alcoolicii. După părerea 
dr. Perman, nu trebuie depă
șită cantitatea de 300 g alcool 
pur pe lună.

Tirgul dc primăvară. Leipzig 10—17 martie 1974. Unul din serviciile asigu
rate in cadrul Tîrgului il constituie punerea la dispoziția vizitatorilor de ghizi 
care cunosc mai multo limbi străine.

Vehicule originale

Problema pe care o publicăm 
astăzi aparține tinărului dar ta
lentatului problemist I. Murărașu 
(Vorniceni - Botoșani). Negrul 
este in poziția do „pat".

Cheia problemei este foarte 
frumoasă ! Găsiți-o I ALB Ra 6

Dd 1 ; Cb 1 ; pd 2 (4 piese) ; 
NEGRU Ra 4 p. b3 și b 4 (3 
piese). Mat in 2 mutări.

SOLUȚIA PROBLEMEI VI.
1 Re 3 ! (Zugzwang) 1.r Re 1
2 Dg 1 x.

țQ Salutăm prezența in rin
dul dezlegătorilor a următorilor 
cititori care au trimis soluții co
recte la ultimele probleme : Li- 
viu Groza (Petroșani) ; Dan 
Catrava, Gheorghe Nica și Mi
hai Berteanu (București).

Anunțăm organizarea unui 
concurs de dezlegări pentru e- 
levi, de probleme din B.P. 12., 
inițiat de maestrul Anato’e 
Jeanovic. Ciștigătorilor li se vor 
oferi diplome și premii.

Prof. Ion ROANGHEȘI

CU CE NE HRĂNIM ?

Se afirmă și se pare câ nu 
se poate contesta faptul că 
fotbalul este o „creație" en
gleză și pe acest fapt s-a bro
dat un mit al invincibilității 
engleze.

Intr-adevăr pînă in 1953. 
meciurile selecționatei engleze 
avtau caracterul unor favo
ruri ce li se făceau (destul 
de rar) reprezentativelor țări
lor europene și care se soldau 
cu victorii pe teren propriu 
și cu rare „concesii" de me
ciuri -gale in deplasare, care 
erau privite cu indiferența 
unei superiorități necontesta
te de nimeni.

Vanitatea de a ilustra și 
mai mult această superiorita
te. .-a determinat pe englezi 
sâ organizeze în cîteva rîn- 
duri meciuri cu selecționate 
continentele, mai mult sau 
mai puțin reprezentative pe 
care le-au învins cu regulari
tate. Anul 1953 reprezintă pră
bușirea acestui mit al invinci
bilității engleze prin înfringe- 
rea de pe Wembley cu 6—3 în 
fața echipei Ungariei, rezultai 
consfințit apoi prin cel al re 
vanșei de pe Nepstadion undi 
‘-ste învinsă cu 7—1. Șocul a 
(ost atît de puternic pentru 
prestigiul fotbalului englez, 
incit Anglia n-a mai reușit sâ 
și-1 recîștigc in forma incon
testabilă din trecut.

După o serie de evoluții me
diocre, englezilor le plăcea 
să creadă câ prin cîștigarca 
Cupei Mondiale din 1966 și-au 
recîștigat locul prim în ierar
hia mondială, dar lumea fot
balului mondial a comentat 
mult timp condițiile „tul
buri" în care au cucerit-o.

Intr-adevăr, selecționata 
Angliei nu a prestat jocuri 
care să entuziasmeze specta-

echipe, știrbit de duritățile 
lui Stiles — „teroarea blondă".

Anglia a produs in conti
nuare comportări modeste fi
ind învinsă în Cupa Europei 
în 1968, în Cupa Mondială, 
1970 și pierzînd pe Wembley 
cu 3—1 în fața R. F. Germa
nia, in Cupa Europei în 1973. 
Cu toate acestea, în ajunul 
campionatului mondial din a- 
cest an, Anglia conta ca o

fotbal de clasă mondială
ANGLIA

torii prin frumusețea lor așa 
cum au făcut-o aproape tot
deauna celelalte selecționat' 
îștigâtoare.
Selecționata Angliei a avu- 

meritul unei echipe omoge 
ne, de forță, cu o foarte bun/ 
condiție fizic;' r r-- :v 
doi jucători d -nondj
ală Bobv Charlton Bobs 
Moore au -ivt meritul reali 
zării singurelor acțiuni care 
să mai apere prestigiul unei

forță pentru desfășurarea fa- 
finale, calificarea preves- 

'indu-se fără istoric în fața 
Poloniei și Țârii Galilor.

Surprinzătoarea eliminare 
produs în opinia publică 

igl'Ză un șoc similar celui 
provocat acum 20 de ani dc 
chipa Ungariei, acesta do- 

.•câincl-o titlurile presei brita
nice care le reamintesc pe 
acelea tragi-comice din 1953 . 
..Sflrșitul pâmîntului", „Tragi

ca noapte engleză". „Adio 
Anglia" etc.

.Adevărul este. însă, că eli
minarea n-a produs-o numai 
Polonia, care în meciul de pe 
Wembley a beneficiat de o 
șansă inimaginabilă, fiind 
pur și simplu ..frămintată' în 
propriul careu de 16 m ma
rea majoritate a timpului. E- 
liminarea a produs-o mult 
mai modesta echipă-„soră". a 
Țării Galilor, care a obținut 
anterior același rezultat de 
egalitate (1—1) pe stadionul 
Wembley.

Nu putem încheia această 
prezentare care ar putea pă
rea puțin măgulitoare la adre
sa fotbalului englez, din 
punct de vedere al strălucirii 
Iui. fără a preciza că măreția 
fotbalului englez constă do 
fapt în altceva. Anume. in 
rădăcinile adînci pe care le 
are în masa populației, avînd 
un procent excepțional de ju
cători raportat la numărul 
populației.

Aceasta face ca toate echi
pele de Liga I sâ fie de forțe 
aproape egale și mai ales dă 
posibilitate Angliei sâ poată 
lansa — ipotetic, evident — 
4—5 selecționate naționale de 
bună valoare internațională, 
fapt cu care alto țări nu se 
pot mîndri.

SUPORTER

Cîțiva francezi din Toulon, 
amatori ai sportului cu schiu- 
rile. și-au propus sâ ajungă 
la Polul Nord pe gheață, cu 
niște yachturi speciale cons
truite de ei înșiși, pe care le- 
au numit' velicre pe gheață. 
Un astfel de yacht poate lua 
la bord o greutate de 200 kg 
și dezvolta o viteză de 80 
km/h. dacă este favorizat de 
vini. Expediția a verificat deja 
anul trecut cele patru yachtu
ri și restul echipamentului de 
care dispune pe gheața Golfu
lui Hudson, în Canada, iar în 
lunile februarie și martie, vor 
mai face o repetiție de-a lun
gul coastei canadiene. Partici- 
panții la viitorul asalt al Po
lului Nord intenționează sâ 
parcurgă pe aceste yachturi 
1 600 km.

Alimentația este cel mai 
important dintre factorii me
diului extern care influențea
ză lent dar continuu dezvol
tarea organismului, întreține 
sănătatea și capacitatea de 
muncă. Din aceste motive, 
trebuie să-î acordăm o mare 
atenție și. din cînd in cînd, 
să ne reamintim condițiile 
esențiale ale unei alimentații 
corecte. Căci există reguli 
precise, de multe ori ignora
te, privind alimentația rațio
nală. Pentru a ușura înțelege
rea și memorarea lor, am îm
părțit alimentele în opt gru
pe, selecționare făcută după 
natura, proveniența și valoa
rea lor. Acestea sînt: 1) lapte 
și brînzeturi ; 2) carne și
pește; 3) ouă; 41) cereale și 
leguminoase uscate; 5) le
giune și fructe ; 6) produse 
zaharoase : 7) grăsimi ; 8) bă
uturi.

Grupa întîi, foarte impor
tantă prin aportul de prote
ine și de calciu, se impune 
zilnic în rația alimentară în 
proporție de 700—1 000 ml 
lapte pentru copii și 500 ml 
pentru adulți. Brînza poate 
apare zilnic în cantități de 
30—60 grame. Grupa a doua 
este importantă prin aportul 
de proteine, fier, fosfor, iod. 
Rația ideală ar fi de 150—200 
grame pe zi. Dar atenție 1 
Carnea grasă și creierul sînt 
bogate în colesterol, de aceea 
consumul în exces poate pre
dispune la ateroscleroză. 
Grupa a treia, ouăle, sînt bo
gate în proteine, vitaminele 
A. D. E, B 2. fosfor și fier. 
Dar consumul de ouă nu tre
buie să depășească 4—5 bu
căți p* săptămînă. Grupa a 
patra formată din leguminoa
se uscate și cereale aduce or
ganismului glucide, deci „ma
terial" energetic. Pîinea inter

mediară este bogată în vita
mina B 1 fără să aibă prea 
multă celuloză și de aceea 
este cea mai recomandabilii. 
Fasolea uscată, mazărea și 
lintea, care fac parte tot din 
această grupă, trebuie con
sumate în cantități mici nu
mai o dată pe săptămînă, de
oarece excesul dc celuloză

poate provoca dureri și bj’o- 
nări abdominale. Grupa a 
cincea include aproaoe toate 
alimentele de origine vege
tală. Ele sînt indispensabile 
alimentației. reprezentînd 
principala sursă de vitamina 
C. Aceste alimente sînt deo
sebit de valoroase crude, da* 
ele sc pot consuma și con
gelate. murat'c. conservate 
prin sterilizare sau uscare. 
Prin fierbere, conținutul de 
vitamina C scade, deci legu
mele și fructele irebuic cit 
mai puțin preparate : de pre
ferință consumate crude. 
Pentru satisfacerea nevoilor 
nutritive, un adult trebuie

să consume zilnic circa 700 
grame legume și fructe. Ar 
mai fi de adăugat că dintre 
legume cantitatea cea mai 
mare de vitamina C o conțin 
ardeii roșii, iar dintre fructe 
măcieșele. Grupa a șasea, 
dulciurile, sini apreciate pen
tru gustul lor. dar trebuie 
consumate cu prudență, cuci 
abuzul dg dulciuri combina
te cu făinoase duce la insta
larea obezității și uneori ta 
diabet. Grupa a șaptea cu
prinde grăsimile animale ,și 
vegetale. Cea mai importan
tă calitate a lor este valoarea 
calorică foarte ridicată. EJe 
nu trebuie să depășească 40 
grame zilnic, cantitate sufi
cientă pentru prepararea ce
lorlalte alimente. Abuzul 
duce la obezitate iar excesul 
de grăsimi animale — ca unt 
și untură — duc la ateroscle
roză. Grupa a opta include 
băuturile nealcoolice, ca su
curi de fructe și legume, in
fuziile de ceai și cafea. In 
cantități moderate cafeaua și 
ceaiul sînt tonifiante care fa
vorizează munca intelectuală, 
dar excesul duce la intoxica
ție cronică, insomnii, tremu- 
rături, iritabilitate.

Ceea ce este esențial de 
reținut, este faptul că zilnic 
rația alimentară trebuie să 
conțină cel puțin unul din 
alimentele fiecăreia din gru
pele de mai sus. Dacă într-o 
zi se consumă mai multă car
ne putem să nu mai consu
măm lapte în acea zi. Sau 
în lipsă de 100 grame de car
ne se pot consuma 50 grame 
f a sole și două ouă. Deci 
să ne luăm în serios rolul de 
gospodine și să chibzuim bine 
atunci cînd planificăm ce vom 
găti, cu ce ne vom hrăni.

EV A
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DEZLEGĂRILE PROBLEME
LOR „REBUS" APĂRUTE 

ÎN PAGINA „MAGAZIN" 
ANTERIOARA

COPII...
ORIZONTAL: 1) Matur — 

Creșă; 2) Amicis — Acum ; 
3) Rop — Moșnegi ; 4) Brad
— Răi — Ac ; 5') E — Roman
— Vre : 6) Fini — Iată ; 7) 
Mei — Neică — B ; 8) Oț — 
Gol — Odor; 9) Tineret — 
Ura: 10) Atac — Văitat ; 11) 
Nepot — Clase.

...BĂTRÎNI
ORIZONTAL : 1) Goriot — 

Ani : 2) Ene — Martin ; 3)
Roată — Uică ; 4) îmbătrînit ; 
o) Lair — Enso ; 6) Aslan — 
A — DT ; 7) Tinăr — Nae ; 
8) Bit — Căruță ; 9) Ucaz — 
Sărac ; 10) Naturali — A.

LA FLORĂRIE (IV) — Sia 
iar cată maci.

MINIERA — Prin tunel 
trece un miner.

ORIZONTAL : 1) Bună bătrină : 2)
Schimbă vorba ; 3) La egalitate... — ...un 
prieten...; 4) ...o prietenă... — ... dar ti
neri (sing.) : 5) Manșon tehnic — A poto
li : G) E floare — Dat anapoda ; 7) Pe 
masă — Un dar; 8) De... legație (fem.) 
— Alin gătește!... ; 9) ...fără lipsuri ; 10) 
în refacere.

VERTICAL: 1) Cam deplasat; 2) Unul 
bițîit ; 3) Brațe duse ; 4) Stai puțin ! — 
Poet clujan ; 5) Pc chip — Zise Tina ! ; 
6) Fată alintată — Har gol! — Stil
opus ! ; 7) Tc rog ! — Lucesc așa : 8) Pur- 
tați sus (dini.) — în pahar ! ; 9) Masa 
familiei; 10) Foarte uscățivă.

Millva TEODOSE

ORIZONTAL : 1) ORTACI TARI ; 2) 
MAN AT A — ARM ; 3) A URCAT RIPA ; 
4) REA — RATAT ; 5) EC! — EI! — 
ACRE; G) TI...! — CÎRPI ; 7) RATAȚI; 
8) ARAMITA — IA ; 9) ANTI... — TA
LER ; 10) ASINI — CĂIT.

VERTICAL : 1) CA TIPĂRITĂ ; 2)
ARATE — MINA ; 3) ACTE — TAINA ; 
4) MAU — SARITA ; 5) CERTA — IR !: 
6) ARIN — APȚI; 7) ACRI — LAT; 
8) MIORIȚE — IE! 9) ARȚARI — 
ARAC : 10) RAI — RĂTĂCI.

Danii TOMOȘ, 
elev

... !
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După cîteva zile 
tide viu disputate, urmări 
te cu interes de numeroșii 
suporteri ai celor care se 
găseau în disputa cu proble
me ivite pe tabla cu 64 de 
pătrățele a fost desemnat 
laureatul campionatului de 
șah pe institut. Locul I a 
fost cîștigat de Ion Buleziuc. 
anul II electromecanică, pe 
locul secund clasîndu-se Șan- 
dor Biro, anul II subinginc- 
ri mine. Merită consemnat 
entuziasmul celui care s-a 
ocupat de organizarea aces
tui concurs, Gheorghe An- 
ghel. anul ITÎ electromeca
nică.

late de 
care și- 
rea în străinătate.

Acum cîteva zile numeroși 
studenți au urmărit cu viu 
interes expunerea despre 
orașul valsului — Viena — 
prezentată de ing. Gruia 
Vlad. șef de lucrări.

Audiție
Muzica cultă are mulți 

admiratori în rindul studen

I

Cineclub

o simplă întîmplare ?
bidineaua

(Urmare din pag. 1)

în

Biterul si...

țimii. Astfel la clubul stu
dențesc a avut loc o scară 
de audiții dedicată lui Mo- 
zart. In final prof. Ion Mir
ren a prezentat cîteva as
pecte din viața lui Mozart, 
invitând la ample comenta- 

i ale participantilor lega- 
de creația marelui com

pozitor.

După o Intilnirr cu losif 
Tellman. un Interesant 
schimb de păreri a avut loc, 
in cadrul unei mese rotun
de, între membrii cincclubu- 
lui studențesc ..Minfilm" și 
un alt entuziast al mișcării 
cineclubice din Valea Jiului- 
Oscar Slmonis. în cadrul a- 
ccstei întîlniri au fost for
mulate unele idei construc
tive privind activitatea vii
toare a cineclubului.

Dorel POPA 
Student

în drepturile ei legitime
Receptarea noului presu

pune în mod nemijlocit un 
permanent contact cu cărți
le. Condiția de student este 
asociată în mod firesc și cu 
aceea de neobosit căutător 
și cunoscător al valorilor 
culturii și tehnicii.

Biblioteca Institutului de 
mine se relevă in acest sens 
drept un cadru optim pen
tru studiu. Înzestrată cu a- 
proape 200 000 de volume, 
adevărate ferestre ale cu
noașterii din domeniul teh
nicii, științei și culturii ea 
oferă studenților minieri con
diții deosebit de favorabile 
de formare profesională.

Lunar, din bibliotecă sînt 
împrumutate circa 20 000 de 
volume. Demn de reținut că 
aproape 1 500 volume sînt 
din domeniul ideologic și 
politic. In decursul unei luni, 
prin fața fișierelor biblio
grafice se perindă peste 1 500 
de studenți. E mult ? Nu 
prea ! Numărul celor care ar 
trebui să populeze binedo_ 
cumentata bibliotecă univer
sitară poate și trebuie să fie 
mai mare. Deci, factorii pro
fesionali șî educaționali din 
institut sâ-și sporească preo
cupările in această direcție.

In afară de bogata biblio
grafie a publicațiilor din 
țară, studenții petroșâneni 
au prilejul de a consulta re
viste și alte publicații edi
tate în alte limbi. Există o 
secție a ..unicatelor'* care 
cuprinde exemplare de cărți 
rare din punct de vedere al 
râspîndirii chiar și pe plan 
mondial. Secția de ..periodi
ce" posedă 115 titluri de pu
blicații de pe toate meridia
nele lumii, incluzînd cele 
mai largi domenii științifico- 
tehnice editate în limbile en
gleză, rusă, franceză, spa
niolă, cehă, poloneză, germa
nă, italiană etc. Bunăoară, 
numai în anul trecut în pa
trimoniul bibliotecii de pe-

riodice au intrat aproape 490 
de titluri. De asemenea, cele 
698 de colecții oferă infor
mații politice, de artă — 
științifice de actualitate.

In permanență biblioteca 
achiziționează cele mai noi 
lucrări apărute îndeosebi în 
literatura tehnică minieră 
din lumea întreagă. Unele 
dintre ele sînt rodul activi
tății cadrelor didactice ale 
Institutului finalizate prin 
tipărirea la diverse edituri 
din țară sau în cadrul lito
grafiei institutului.

Cartea — acest izvor pre
țios de informații de impor

tanță primordială in munca 
studenților este, pusă așadar, 
in drepturile ei legitime, ca 
o consecință a creșterii exi
gențelor activității profesio
nale și sociale tot mai com
plexe pe care o reprezintă 
imaginea zilelor noastre. Fă
ră îndoială. în acest context, 
biblioteca oferă condiții deo
sebite 
concepții 
cuvînt, 
multilaterală a personalității 
viitorului specialist minier.

de documentare, 
și studiu într-un 
pentru formarea

lon Gîf-DEAC 
student

Cartea - izvor prețios de informații...
Foto i Miticâ MITUCÂ

Pas" fără

pe marginea unui răspuns

Golul în linia de front

au intrat în atacare nouă, 
cepînd cu data de 4 februa
rie. Deja începem să recu
perăm minusul.

— Dar de ce au ieșit din 
producție două abataie deoda
tă ?

_  7 ț
— Nu e vorba de deficiențe 

în eșalonarea lucrărilor, 
realizarea vitezelor 
sare ?

— Da. cam este, 
tut plasa abatajele 
fectivul. Unii mineri au fost 
bolnavi. Au mai fost și 
motivate...

— Cîți oameni ați 
lipsă ?

— Zilnic am avut 
18—20 de posturi lipsi.

— Dar în compartimentul 
de deservire ?

— Aici am realizat efecti
vul planificat.

— De ce n-ați „acoperit" 
întîi abatajele cu posturi ?

— ...? ! în ultimul timp am 
repartizat și de la deservire 
cîțiva ca să acoperim lipsa 
din abataje. Dar am avut cele 
două abataje ale lui Ludovic 
Repaș și loan Damianovici 
care, fiind pe lichidare. au 
dat cărbune mai puțin. Dar 
planul lunar îl realizăm.

Să cunoaștem si opinia celor 
doi mineri :

în 
de avan-

N-am pu- 
cu tot c-

ne

avut

cam

loan Damianovici, șef do 
brigadă la sectorul V : In 
abatajul meu o presiune cam 
marc. Am făcut și pregătire 
în piatră că sectorul n-a reu
șit sâ facă pregătirea.

— Dar de ce ?
— N-au fost oameni și am 

făcut-o noi. Aceasta ne-a 
cam întîrziat cu vreo două 
zile. Acum merge bine. Dar 
mai suferim de goale. Nn ni 
se aduc. Material — de bine, 
de rău — acum avem.

— De ce „de bine, de rău“ ?
— Au fost zile cînd nu s-a 

încărcat de afară. Acum avem 
și ne facem planul.

Ludovic Repaș, șef de bri
gadă in sectorul V : Eu cred 
că pentru a evita aceste ..go
luri" ar trebui creat în sector 
încă un loc de muncă. Efec
tiv avem. Dacă ne cade un 
abataj nu ne mai realizăm 
planul. Așa am avea un front 
de cărbune în plus.

— Spuneați că efective a- 
veți suficiente.

— Da, pe un schimb sînt 
într-un abataj cîte 6—7 oa
meni. Ar putea lucra cu ace
leași rezultate doar 3. Nu s-ar 
încurca. Și mai mult de două 
ori pe schimb nu se poate 
pușca. Nu se realizează n;ci 
randamentul planificat.

— Nu credeți că lucrării 
de pregătire și investiții

trebui intensificate ca să nu 
vă mai vină de hac ?

— Ba da. Abatajul 24 n-a 
intrat în producție la timp 
pentru că n-a avut terminată 
pregătirea. Și ar mai fi incâ 
ceva : să se dea lemn cores
punzător lucrării pe care o 
execută. S-ar reduce și timpul 
pe care-1 pierdem pentru pre
gătirea lui și consumul dc 
materiale. Dar nu ne ascultă 
nimeni.

Gheorghe Cuzulov, șef 
brigadă la sectorul V :

— La noi a fost lipsă 
fronturi.

— Dar de ce ?
— Pentru că două abataje 

au ieșit deodată din cărbune, 
s-au terminat, iar pregătirea 
n-a fost făcută. Dar nu-i nu
mai asta. Ba nu sînt goale, ba 
nu sînt materiale.

Marin Ciubăr, șef de bri
gadă. sectorul I : Eu am lu
crat în șpițuri și n-am pu
tut produce. Dar ies. nu se 
poate. Tot așa am fost și luna 
trecută. In prima decadă am 
fost sub plan și pînă la urmă 
am dat în plus vreo 400 de 
tone.

— Dar do ce tot cu recu
perare, cu efort la sfîrșitul 
lunii ?

— Depinde dc poziția 
care se află abatajul.

— Nu cumva în primele 
zile și oamenii și utilajele și 
locul de muncă „resimt" efor
tul din luna precedentă ?

— îl cam resimt. Am avut 
unele greutăți. Nu-i bine. Dar 
și materialul se aduce cam 
greu de la mina II. Am fost 
si la tovarășul director și i-am 
spus că nu am lemn. Cînd 
nu avem lemn mergem mai 
încet. Dacă ar fi mai mult in
teres am avea și lemn și trea- 

ar merge mai bine...

de

de

în

In răspunsul întreprinderii 
teleconstrucția — șantier con
strucții montaj TC—3 Craio
va. comunicat prin adresa 
nr. 86 497 din 6 februarie 
1974 — ca urmare la 
critică _Cu și fără capac' 
blicată in ziarul nostru 
7 522 din 11 ianuarie a .c.. 
se relatează următoarele: 
„S-au luat măsuri discipli- 

conducătorul ui

relatează 
luat 

nare asupra 
punctului de lucru de la sec
torul 309 Petroșani, maistrul 
Samson Hromei. care nu a 
urmărit cu răspundere exe
cuția lucrărilor telefonice în 
rețeaua Petroșani.

Datorită 
care a dat 
lor de la

maistru! Hromei

vita asemenea abateri 
curile * ________
șeful șantierului TC—3 Cra
iova, Gheorghe Scurtu.

Reflectînd 
conținutului 
a măsurilor 
tem explica 

două 
— prima 

a doua

de muncă. Semnează

pe
acestui
luate nu ne pu- 
dc ce a fost ne

intervenții ale 
în 16 no- 

197.3, a doua în 11 
1974 — ca să convin- 
tovarășii din condu-

deneglijenței 
dovadă și abateri- 
disciplina de ser-

a 
fost înlocuit din funcție. Vă 
mulțumim pentru concursul 
dat prin sesizarea aspectelor 
negative din activitatea noas
tră. Conducerea șantierului vă 
asigură că va lua și în viitor 
toate măsurile pentru a e-

voie de 
ziarului 
iembrie 
ianuarie 
gem pe 
cerea șantierului amintit de 
calitatea proastă a lucrărilor 
executate, de neglijența pe 
care au dovedit-o salariații 
în verificarea rețelelor te
lefonice ?

Cornel HOGMAN

Dumitru Popa. loan 
travete, Lucian Enach 
Constantin Vlnse, se anga
jaseră doar de cîteva luni 
la nuna Petrila, locuind în 
căminul de nefamiliști al 
exploatării. Contrar regula
mentului de ordine interi
oară ei au comis unele 
abateri de la normele obli
gatorii ce se impun a fi 
respectate de toți locatarii 
acestui așezărnînt social. 
Astfel, în repetate rinduri 
„se distrau** în cămin prac
ticând diferite jocuri de 
noroc. însă, în final, „po
lul** nu le-a surîs niciunuia : 

patru au fost „pasați" 
cămin. Un „pas" impus 
,.parol“-ul lor favorit.„

I

I
II
I

I j
Il
II

i
i
1I

John Hast on — de activi
tatea căruia este inseparabil 
legat numele lui Humphrey 
Bogart — este, fără îndoială 
unu! dintre cei mai intere
sant! regizori americani, 
leta artei 
Huston 
versa. 
(1952). 
rajuluf

Pu
tui 
di-

regizorale a 
este extrem de 
„Regina africană" 

„Semnul roșu al cu- 
(1951), .Jungla de 

asfalt" (1950), „Moulin Rou
ge" (1953), „Mobv Dick" 
(1954—J956), „ Inadapt ații"
(1961). „Noaptea iguanei" 
(1964) sini doar cîteva punc
te de reper dinLr-o carieră 
prodigioasă, pledînd toate 
pentru un profesionalism 
desăvîrșil, prezent cu aceeași 
aulorrtate și în universul 
estetic sever al documenta
rului „Povestea din Cum- 
minglon" bunăoară.

In arta regizorală a lui 
Huston distingem. înainte de 
țoale un stil maleabil care 
poale urmări capriciile te
mei fără concesii de ordin 
valoric. Să ne amintim doar 
de „Moby Dick", peliculă în 
care clementul cvasifantas- 
tic reliefează și mai mult fa- 
bulozitalea realității vieții 
vinătorilor de cetacee. Sau să 
ne aducem aminte de „Mou
lin Rouge’ operă filmicâ for
mulata excelent în cromati
ca lui Renoir și Toulouse 
Lăut rec, ori de „Noaptea igu- 
anei" în care neliniștile e- 
xislențiale din piesa lui 
Tennesssee Williams sini

tălmăcite print r-un limbaj 
cinematografic modern.

„Paradisul" (1972) demon
strează elocvent faptul că 
tema tragediei eșecului es
te un motiv dominant în o- 
pera lui Huston. In -Jun
gla de asfalt". personajele 
eșuează în exlrasocial, re
verendul Larrv Shannon din 
„Noaptea iguanel" se de- 
busolează și el atît pe pla
nul realizării sociale cit și

ria de personaje tipice ale 
societății de consum, aidoma 
lui Rocco din filmul lui Vis
conti. Billy Tully, cîndva ma
re speranță a ringului, nu 
se ratează, cum s-ar putea 
crede din pricina unei drame 
subiective, la vîrsta de numai 
29 de ani. Ca și in cazul lui 
Rocco și al iratelui său, a- 
juns ucigaș, în destinul lui 
Billy acționează un complex 
de motive sociale prezente

Carnet cinematografic

jjPARADISUL"
pe cei al celor mai intime sen
timente. Boxerul Billy Tully 
din „Paradisul", aidoma 
pitonului Ahab din „1 
Dick", este urmărit 
talgia 
nă și
de a prinde ceva din urmă, 
ceva iremediabil pierdut es
te identică. Ahab urmărește 
pe valurile mărilor și ocea
nelor fascinanta balenă al
bă, iar Billy jinduieșle du
pă Fat City, sperind să gă
sească ‘ ‘
derutate.

Figura boxerului din „Pa
radisul" descinde din gale

că- 
■Moby 

de nos- 
viețil ne realizate. Pî- 
violența Încercărilor

acolo sensul vieții

Mihai Buzămurgă, șef 
brigadă în sectorul 1 :

— Eu cred că sectorul 
rămas sub plan pentru 
n-avem pregătiri, n-avem de 
unde da cărbune. Apoi avem 
un rostogol în care încape 
cărbune numai pentru 3 va- 
goneți. Și se întîmplă să n-ai 
goale la timp, să nu vină lo
comotiva... Degeaba vrei să 
faci treabă... O să depunem 
mai mare efort să recuperam, 
să no facem planul...

— Dar fără acest efort 
se poate ?

— Ba. s-ar putea. Dar 
vreau să spun că ducem și 
lipsă de lemn. Facem co
menzi. am fost la tovarășul 
director, dar nu ne dă lemn 
de-afarâ. 
menzile. Și 
poți face planul !

Gheorghe David, maistru la 
sectorul I :

— Sin tem în restanță pen
tru că avem o serie de 
crări în abataje care sînt 
început. Apoi mai ducem 
să de material lemnos, 
avem cărucioare goale, 
raportat la tovarășul direc
tor. Ni s-a spus că s-a făcut 
comanda, că s-au făcut de
mersuri dar... .Așteptăm sâ ne 
vină...

— Do cînd așteptați ?
— Păi. cam din decembrie.
— Ce faceți cînd nu aveți 

lemn ?
— Eu am stat afară la în

cărcat și șeful de sector a fost 
în subteran sâ dirijeze lem
nul.

— Era treaba dumneavoas
tră ?

— Nu, dar ce să facem. 
Cînd ne ducem noi avem 
lemn.

— De ce nu treceți la apro
vizionare ?...

nu

eu

Râmînem cu co- 
cu comenzi nu

în cursul unui raid în
treprins de organele de or
dine la orele prînzului prin 
cîteva unități de alimenta
ție publică din Petroșani au 
fost depistați mai mulți con
sumatori care, deși erau în 
timpul orelor de f 
au fost găsiți la... 
mică", 
fel, la 
roport 
tineri 
T.C.H.
Gheorghe
cîte un pahar de biter cu 
multă dezinvoltură. Și a- 
veau și de ce ! Fiindcă se 
aflau — cum ne-au decla
rat — în pauza de prînz 
și, chipurile, aveau voie 
(sic !). Să ne mai mirăm 
atunci că pe zidurile unor 
apartamente mai rămîn 
cite două feluri do urme de 
bidinele ? >

program 
„una 

așa „în fugă**. Ast- 
unitatea nr. 43 Ae- 
(,.La Aluneta**), doi 
zugravi la șantierul 
— Ion Arădanci și 

Luca. sorbeau

lu- 
la 

lip-
Nu 

Am

D. DEXTRIANU

Mergea la...
„filmări"

Tînărul Alexandru Țur- 
can, vagonetar la sectorul 
IX al E. M. Petrila purta 
o podoabă capilară demnă 
de un cascador de elită. Dar 
pînă la urmă, după cum a- 
veam să vedem, era cît pe 
aci să se comită în cazul 
său o „gravă eroare". Oprit 
pe stradă de reprezentan
ții ordinei publice și invi
tat să se pună de acord cu 
fotografia din buletinul de 
identitate, tînărul a repli
cat cu emfază : „Nu mă 
tund că trebuie să plec la 
filmări (!), fiindcă voi tur
na un film' (sic!). Ce fel 
de film nu știm cu preci
zie. Ceea ce putem afirma 
e faptul că pînă la urmă tot 
s-a tuns. Argumentul invo
cat era oricum... prea 
..tras de păr". Ne întrebăm 
totuși : oare ce se va face 
fantomatica echipă de fil
mare fără eroul ei princi
pal ? Va cere cineva „des 
păgubi ri“ frizerilor ? !

prea este fără cauze. El nu 
la începutul lunii. Deficiențele 
își spun cuvîntul. Este adevă-

NOTĂ

Dacă n-au glas să strige!

C. H.

înarginea 
răspuns,

orașului le-au adus 
tinerii patinatori, 
părinții copiilor, au 

uitate acolo.

curind va veni 
băncile acestea 
mobileze zone-șă

și parcurile. De ce le 
să se distrugă ? Ei,

CUUoK!

JLa. zLohjuS,

teaoik1

In urma numeroaselor in
sistențe venite din partea ce
tățenilor , în Petroșani a fost 
improvizat cu chiu cu vai un 
patinoar in matca lacului de 
agrement. După alt șir de 
cereri și critici justificate in 
legătură cu condițiile oferi
te de această bază de agre
ment au fost completate și 
elementele necesare pentru 
ca tinerii patinatori, cei mai 
mulți din rîndul școlarilor, 
să se poată simți cit mai bi
ne. A fost asigurată o sursă 
de iluminat, s-au adus 6

în lumea boxului, sub forma 
celor mai insalubre aranja
mente. Treptat, conștiința 
lui Billy este otrăvită de 
contradicția flagrantă care 
există între ceea ce crezuse 
despre o luptă ce ar trebui 
să se termine cu victoria ce
lui mai bun și realitatea nu
dă, decepționantă a sforilor 
trase în scopul umplerii bu
zunarelor unor manageri lip
siți de scrupule.

In viața lui Billy este su
ficientă clintirea unui mo
ment, criza morală provoca
tă de moartea sofiei sale, ca 
valurile murdare să-l ame-

nințe cu înghițire. Acel 
singur moment provoacă 
leziuni adinei în conștiința 
lui Tully. Și nimeni, dar 
absolut nimeni nu are răb
darea sâ aștepte pînă cină 

. omul se reechilibrează. Goa
na smintită a vieții dc me
tropolă, goana după clșlig 
a rechinilor de timpul lui 
Ruben Luna pecetluiesc
soarta lui Billy.

Billy Tully este un dez
moștenit al soarlei, aidoma 
Omei, femeia întllnitâ în
tr-un bar. Zadarnic încearcă 
cei doi să înjghebe un mi- 
crounivers. Acesta este dis
trus de o structura socială 
malefică. La fel de zadarnică 
este și tentativa revenirii lui 
Billy in ring. Cu puterea mă
cinată 
zi luzii, 
că fusese 
nii 
lele 
ea 
lui 
să

bănci care să servească pentru 
odihnă. Și, n-am fi drepți da
că n-am recunoaște că au e- 
xistat și seri pline de feeric. 
Dar feeria n-a durat mult. 
Mai întîi gheața a fost aco
perită cu un strat gros de fu
ningine. apoi, pe măsură ce 
vremea se încălzea gheața 
s-a topit. Copiii au uitat dc pa
tinoar. iar acum nici unul nu 
mai așteaptă zăpada. Unii din
tre ei sc gîndesc deja la hi
drobicicletele și bărcile ce vor 
aluneca pe luciul apei.

Dc ce scriem toate acestea? 
Un motiv serios credem că 
există, pentru că așa cum in 
toamnă au fost uitate și lă
sate in voia soartei, multă 
vreme aceste mijloace despre 
care vorbim, tot așa și acum 
cele șase bănci pe care gos
podarii 
pentru 
pentru 
rămas

E o tristă asemănare care 
vorbește despre neglijență, 
despre lipsă de spirit gospo
dăresc. In 
primăvara.
trebuie 
le verzi 
lăsăm 
dacă n-au glas să strige !

...Adică acest „gol“ nu 
apare așa din senin, tocmai 
de organizare sînt cele care 
rat. în sectorul III sînt unele greutăți care, așa cum ne 
spunea și tovarășul inginer Aurel Brinduș, directorul ex
ploatării, vor fi depășite. Nu ne îndoim de aceasta. Cum 
nu ne îndoim de măsurile luate pentru asigurarea frontu
rilor de lucru cu lemn. Numai că materializarea lor se face 
greoi, oamenii duc lipsa materialelor, a vagonetelor. Tova
rășul director a vorbit și despre alte măsuri menite să 
ducă la recuperarea restanței și realizarea planului. Din 
ancheta de față reies însă și alte neajunsuri referitoare la 
pregătirea din timp a fronturilor, la asigurarea unor capa
cități de producție de rezervă, la îmbunătățirea aprovizio
nării. Toate acestea vor trebui să fie in atenția conduceri
lor sectoarelor și a exploatării pentru a se evita „salturile" 
atit de dăunătoare — se știe bine — pentru producție. 
Zilele care vor urma ne vor demonstra în ce măsură facto
rii de răspundere vizați direct sau indirect au manifestat 
receptivitatea cuvenită față de bunele intenții ale interlo
cutorilor noștri. Pentru a vedea acest lucru VOM REVENI !

de vicisitudini și de- 
boxerul își dă seama 

răpus, nu de pum- 
adversarilor ci de subli- 
mașinațli de culise. Ce- 

ce este mai trist, soarta 
Ernie, tînărul boxer tinde 
reproducă traiectoria e- 

xistențială a lui Billy. Dra
ma sa este deci perpeluabda, 

Evolufia lui Stacy Keach 
cu impresionantele sale di
mensiuni umane, justifică de
plin opinia lui Huston: 
„Ceea ce contează In dome
niul interpretării este ale
gerea actorului. „Paradisul" 
e un film de excepție și gra
ție lui Stacy Keach.

Al. COVACI

7? “ și cuculețul său
Restaurantul din Lupeni, cu

noscut de toată lumea 
numele de „Cucu" are 
„cuculef", puișor pripășit prin 
străini incă din timpul verii. 
Acum e iarnă, și frig, iar „Cu- 
cuiețui" nu s-a întors acasă, 
căci a rămas cu bunâștirea 
tuturor alor săi, la granila lo
cului său de baștină — Lu
peni.

Trimis din vara la ștrandul 
din cartierul Sohodol 
Paroșeni (Vulcan) unde trebu
ia să potolească setea de ră
coritoare a celor veniți la 
plajă vlnzătorul care reprezin
tă „Cuculețul" nu s-a mal în
tors acasă. In plus, a început 
să-și iacă de cap Încă din 
! impui verii, să înlocuiască

sub 
un

EXPLOATAREA MINIERĂ
a-

citricele cu berea. Acum, ștran
dul, desigur nu a devenit pu- 
tinoar. deci este închis. Șl to
todată... deschis' pentru 
maiorii de băuturi alcoolice
din cartier. Și așa „Cuculețul" 
își face de două ori de cap : 
odată că. teritorial nu prea 
are ce căuta (mai ales iarna!) 
la ștrandul din Sohodol, și 
a doua oară că deslace NU
MAI băuturi alcoolice, cu au
torizație de răcoritoare.

Aceasta a doua ilegalitate 
am aflat-o de Iu tovarășa 
Maria Stoi, inspector comer
cial la Consiliul popular Lu- 
peni, care a promis că va a- 
vea grijă ca „puiul" rătă
citor sa sc întoarcă la el 
acasă.

PETRILA

scoate la concurs un post de

e MAGAZIONER
la cantina exploatării

Concursul va avea loc la data de 18 februarie 1974, 
ora 10.

Condiții de angajare și salarizare conform H.G.M. 46/197A
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Tovarâșul Emil Bodnaraș a împlinit 70 de ani
(Urmore din pag. 1)

Florian Danâlache, Emil 
Drăgâne&cu, Janes Faze-kas, 
Petre Lupu, Dumitru Po

pescu. 1,conte Râutu. Ghoor- 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Chivu Stoica. Constantin 
RAbal.,'1. Corne! Burtică. Mi 
ron Constant incseu. Mihai

Dales. Mihai Gere, Magdale
na Filipaș, Ion Ionita. Ion 
P.ițan, Alexandru Sencovici. 
Gheorghe Vasiliehi.

Intr-o atmosferă de caldă

prietenie, conducătorii par
tidului și statului. împreună 
cu soțiile, l-au felicitat cor- 
d a1 pe tovarășul Emil Bod
naraș.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Rlffitutcfe tâîi ^l)IUes(irL®1ltUtueh Afifoo ©

(Urmare din pog. 1)

voltarea o cale nouă
a societății românești, a- 
tit in condițiile luptei îm
potriva fascismului. pentru 
victoria deplină asupra Ger
maniei hitleriste, cit și pen
tru înfăptuirea transformări
lor democratice, revoluționare, 
care au avut loc în patria 
noastră. Nu doresc, desigur, 
să fac acum istorie. Cunoaș
tem cu toții rolul pe care l-a 
jucat Partidul Comunist Ho
man în organizarea luptelor 
poporului român — în primul 
rînd a clasei muncitoare, a ță
rănimii. intelectualității — in 
anii ilegalității, fiind forța 
principală în unirea forțelor 
democratice, progresiste. în 
lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea națională și 
socială. Merită să fie sublini
at în mod deosebit faptul că 
tovarășul Emil Bodnaraș s-a 
găsit in rîndul acestor forțe 
înaintate. în rîndurile Partidu
lui Comunist Român. în anii 
ilegalității, fiind unul din ofi
țerii care a înțeles încă de a- 
tunci că rolul armatei este de 
a servi întotdeauna, și in orice 
împrejurări, interesele progre
siste ale întregului nostru po
por. ale eliberării naționale și 
sociale.

în România s-au produs în 
această perioadă profunde 
transformări. în toți acești 
.70 de ani. in care, sub condu
cerea partidului, s-au obținut 
succese istorice în transforma
rea revoluționară a României, 
pe calea socialismului. Emil 
Bodnaraș. împreună cu al ți 
tovarăși, a colaborat strîns în 
rîndul conducerii de partid.

a îndeplinit o seric de misi
uni de răspundere în munca 
de stat și. trebuie spus, s-a 
achitat în bune condițiuni de 
îndatoririle ce i-au revenit în 
diferite domenii do activitate.

La această sărbătorire a îm
plinirii a 70 de ani de viață, 
dar și de activitate îndelun
gata în slujba cauzei poporu
lui. a partidului, a socialismu
lui. putem spune câ. în toți 
anii de muncă in rîndurilc 
Partidului Comunist Român, 
in funcțiile pe care le-a înde
plinit. Emil Bodnaraș. ca sol
dat credincios al partidului, a 
servit cu devotament cauza 
socialismului, interesele vitale 
ale întregului nostru popor, 
atît în domeniul politicii in
terne cit și internaționale. 
Pentru toate acestea, noi toți, 
caro conlucrăm cu el în con
ducerea de partid și de stat, 
caro am lucrat cu el de mulți 
ani — personal, mi se pare, 
ne cunoaștem, de 38 de ani. 
din 1936 — acordăm o înaltă 
apreciere activității sale, de
votamentului cu care a servit 
si servește interesele partidu
lui. cauza construcției socia
lismului în România.

In ultimii ani partidul nos
tru a parcurs un drum impor
tant în conducerea întregului 
popor pe calea făuririi socie
tății socialiste ^multilateral 
dezvoltate. Am desfășurat și 
desfășurăm o largă activitate 
internațională de întărire a 
colaborării, solidarității și uni
tății țârilor socialiste, a for
țelor anti imperial iste, a mișcă
rilor do eliberare, promovăm 
relații de colaborare cu toate 
statele, fără deosebire de orîn-

duirc socială. Și în această 
activitate, improifnă cu Între
gul colectiv. Emil Bodnaraș 
și-a adus și își aduce contri
buția activă.

Avem multe de făcut. Pro
gramul elaborat de Congresul 
al X-lca, de Conferința Na
țională. programul pe care il 
elaborăm actualmente și care 
urmează să fie supus în acest 
an Congresului al XI-lca, vor 
cerc în continuare eforturi 
mari în toate domeniile de 
activitate. Dar. așa cum au 
demonstrat evenimentele, cum 
atestă zi de zi viața, numai 
acționînd cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare în ritm înalt 
a întregii țări putem asigura 
înfăptuirea năzuințelor po
porului nostru de a beneficia 
din plin de cuceririle socia
lismului. ale făuririi societății 
socialisto multilateral dezvol
tate. putem crea bazele nece
sare trecerii spre societatea 
comunistă.

înfăptuirea tuturor prevede
rilor de pînâ acum ca și a 
sarcinilor do viitor au demon
strat și. totodată, impun creș
terea în continuare a rolului 
conducător al partidului. A- 
ccasta înseamnă întărirea con
tinuă a unității a disciplinei 
sale, ca o condiție mdiSDvn- 
sabilă a îndeplinirii do către 
partid a misiunii istorice de 
a conduce poporul nostru spre 
societatea comunistă. în a- 
ceastă activitate Comitetul 
nostru Central. Comitetul E- 
xecutiv. celelalte organe do 
partid au avut și au un rol 
primordial in afirmarea aces
tui rol conducător al partidu
lui. în întărirea forței și co

eziunii sale in toate domeniile 
de activitate.

z\șa cum am menționat, 
Emil Bodnaraș, împr. ună cu 
noi toți, a acționat cu fermi
tate pentru afirmarea forței 
conducătoare a partidului nos
tru și, fără îndoială, că și îp 
următorul deceniu. — al op
tulea. și după aceea, al 
nouălea. al zecelea — 
va acționa. ca și pină 
acum, pentru a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea pro
gramului partidului nostru, 
la cauza socialismului și co
munismului în România. la 
afirmarea in viața internațio
nală a principiilor noi, de e- 
galitate. do respectare a in
dependenței și a suveranită
ții, la înfăptuirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe 
plan internațional.

Am dori ca. în cadrul co
lectivului nostru do condu
cere. Emil Bodnaraș să-și în
deplinească. ca și pînă acum, 
în cele mai bune condiții, 
muncile pe care le are și pe 
care i le va încredința parti
dul și guvernul, poporul ro
mân — cu energia și price
perea care l-au caracterizat și 
îl caracterizează, cu spiritul 
de disciplină și de ordine care 
îi sînt proprii.

Cu această convingere — și 
cred că sînt în asentimentul 
vostru, al tuturor și. în ace
lași timp, al întregului nostru 
partid — doresc să-i urez to
varășului Bodnaraș multă 
sănătate și putere de muncă, 
să acționeze și în viitor cu suc
ces pentru îndeplinirea sarcini
lor mărețe pe care le avem !

Multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze).

Declarația Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia

NAȚIUNILE UNITE 9 (A- 
gerpres). — Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia a condamnat 
arestarea recentă a celor 127 
de africani din Africa de sud- 
vest, învinuiți că nu au pur
tat documente de identificare 
și că nu au putut prezenta 
documentele lor de călătorie. 
In declarația publicată de a- 
cest consiliu se arată că ares
tările au fost făcute de poli
ția sud-africană pe o șosea 
la circa 30 de mile la sud de 
Windhoek.

Consiliul, constituit în 1967

din reprezentanții a 18 națiu
ni, a anunțat că a primit ra
poarte despre represiunile, a- 
rcslările, procesele și alte ac
te do intimidare săvîrșile îm
potriva populației din Nami
bia. Ccrind încetarea tuturor 
acestor acte și eliberarea de
ținut ilor, declarația arată câ, 
de cînd forțele sitd-africane 
au ocupat ilegal acest terito
riu. ele n-au încetat actele de 
terorism și intimidare. Regi
mul sud-african folosește a- 
cum metode de intimidare în 
masă.

Au luat sîirșit lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). — La 
Hanoi au luat sfîrșit lucrări
le sesiunii Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam. Deputății au 
adoptat legea cu privire la 
planul și bugetul pe anul în 
curs și la direcțiile refacerii 
și dezvoltării economiei în 
anii 1974-1975. Adunarea Na
țională a aprobat activitatea 
desfășurată anul trecut de 
guvern în domeniul econo
miei. precum și în vederea 
îndeplinirii riguroase a Acor
dului de la Paris pentru men
ținerea păcii în Vietnam.

Hoang Van Hoan, membru 
al Biroului Politic al CC al

Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, a fost ales se
cretar general al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam.

La încheierea sesiunii a luat 
cuvîntul președintele R.D. 
Vietnam. Ton Duc Thang. ca
re s-a referit la activitatea 
desfășurată pentru vindeca
rea rănilor războiului, pentru 
dezvoltarea economiei și a 
subliniat câ îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor ce stau în 
acest an în fața economici na
ționale va pregăti condițiile 
pentru realizarea planului pe 
1975 și a planurilor pe ter
men lung.

Cuvîntul tovarășului Emil Bodnaraș
(Urmare din pag. 1)

sa ;

ziei de asuprire și teroare. în 
închisori și ilegalitate. Acolo 
i-am cunoscut pe atîția dintre 
tovarășii prezenti aici și a- 
țîția dintre cei ce nu mai 
sînt. Acolo l-am cunoscut pen
tru prima dată pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : modest și 
înflăcărat. Avea doar 18 ani.

In închisoare, transformată 
de comuniști în adevărată for
jă de cadre, am învățat să 
dăm viață legii de fier a vie
ții partidului : unitatea
au fost cimentate hotărîrea de 
luptă și disciplina neclintită 
a rindurilor noastre. In acele 
stări de neuitat ale represiu
nii de clasă a burgheziei ro
mâne. întreaga noastră ființă 
s-a identificat cu nesfîrșitul 
dor de a fi liberi, liberi prin 
lupta organizată, la capătul 
căreia trebuia să se găsească 
puterea politică a clasei noas
tre muncitoare și. odată cu ea. 
capacitatea de a fi stăpîni in 
casa noastră.

Lupta unită și fermă, a par
tidului în fruntea clasei mun
citoare și a forțelor sociale 
înaintate ale țârii, le-a reali
zat rînd pe rînd. pe toate.

Cu anii, țara Republica So
cialistă România. a devenit 
o puternică realitate econo
mică, politică și socială, o rea
lă forță a socialismului, a pro
gresului uman.

Nimic nu a fost zadarnic.
In fața acestei înălțătoare 

realități, vă rog să acceptați 
expresia sentimentului meu 
de profundă satisfacție de a 
fi putut’ face parte din rin
durile acelei generații de co
muniști români, caro a avut 
privilegiul de a organiza și con
duce pe pămîntul patriei noas
tre. marea bătălie de răstur
nare a unei orînduiri sociale 
și a instaura puterea politică 
a clasei muncitoare, in vede
rea ridicării treptate a unei 
noi orînduiri sociale, cea co
munistă.

Port adîncă recunoștință 
Partidului Comunist Român

că

pentru marea încredere pe 
care mi-a acordat-o prin sar
cini și răspunderi, în acei ani 
grei ai luptei sale.

Sentimentul înălțător
trăirea ta. trăirea fiecăruia 
dintre noi. este parte insepara
bilă din trăirea partidului, 
dă conținut profund legăturii 
noastre cu el și determină ho- 
târîtor răspunderea noastră 
față de el.

Această răspundere îmi per
mite astăzi recunoașterea sin
ceră că. dacă ar fi să încep 
din nou :

— Cele mai multe le-aș fa
ce la fel, decît' ceva mai bine ;

— Unele le_aș face altfel :
— Altele nu le-aș face deloc. 
Nu este vorba aici de o con

fesiune autocritică de circum
stanță. ci de expresia convin
gerii că. pentru a face trebu
rile mai bine, nu e niciodată 
prea tîrziu.

Dar istoria nu a început cu 
noi și nu se sfîrșește cu noi. 
înaintea noastră au fost al
ții care au dat. tot ce au avut 
mai bun luptei de eliberare a 
omului de opresiune și ex
ploatare.

De la ei am preluat ștafeta 
pe care. în noile condițiuni 
ale dezvoltării lupiei revolu
ționare. o 
ce -urmează după noi.

Generația următoare a 
trat în linie. De cîțiva ani. în- 
tr_un firesc și continuu mers 
ascendent. în conducerea par
tidului nostru iau loc tot mai 
mulți reprezentanți remarca
bili ai acestei

Noi. cei mai 
lectivul nostru 
exprimăm față 
cesori ai noștri întreaga con
siderație tovărășească. îi sa
lutăm cu toată căldura, și le 
urăm să ducă ștafeta înainte 
cu deplin succes, spre noi 
înălțimi.

Afirmarea puternică a par
tidului nostru de după Con
gresul al IX-loa și. îndeosebi, 
al X-lea. ca forță conducătoa
re ; marile realizări în cons
trucția socialistă din țara noas-

transmitem celor

in-

gencrații. 
vechi din co
de conducere, 
de acești suc-

altră: rolul fot mai activ 
partidului în promovarea unor 
principii ferme, pentru dez
voltarea relațiilor de solida
ritate și colaborare în miș
carea comunistă și muncito
rească internațională, cît și 
între popoare și țări, presti
giul mereu crescut al parti
dului și al țării, se dat'oresc 
indiscutabil desăvârșirii operei 
constructoare a Partidului Co
munist Român, ca forță po
litică conducătoare. înlătură
rii hotărîte a lipsurilor și gre
șelilor, evidențiate curajos la 
ambele congrese.

Aceste realizări de seamă 
aparțin partidului, Comitetu
lui nostru Central. Dar nu 
putem defini astăzi realizările 
noastre ca partid, stat, națiu
ne, fără a situa în mijlocul 
lor prodigioasa și puternica 
personalitate a secretarului 
general al partidului, .care — 
se împlinesc acum 9 ani — 
stă în fruntea Comitetului nos
tru Central.

Nicolae Ceaușescu este un 
om- de înalt devotament față 
de partid și popor și de o 
severă autodisciplină în acti
vitatea sa — și de 38 de ani 
de cînd îl cunosc, a fost tot
deauna așa.

Pe lingă experiența de mai 
bine de 40 de ani în viața de 
partid și apoi de stat, o înal
tă pregătire politică și ideo
logică, Nicolae Ceaușescu în
trunește un bogat registru de 
însușiri personale, care îm
preună, constituie un factor 
promotor de seamă în activi
tatea colectivului nostru de 
conducere cît și de impuls con
stant în perfecționarea meto
delor și a stilului nostru de 
muncă. în afirmarea continuă 
a principiului conducerii co
lective. principiu suprem al 
conducerii de partid și de stat.

In fața partidului nostru și 
a statului, stau multe proble
me de rezolvat, îndeosebi în 
condițiunile actuale complexe 
de dezvoltare a societății u- 
mane.

Dar nu multitudinea și com
plexitatea problemelor, oricît 
ar fi ele de grele, sînt facto
rii determinanți.

Determinante sînt 
organizate care stau 
problemelor spre a le

România de astăzi, 
socialistă, membră activă în
tre țările socialiste cît și între 
cele cu alte orînduiri sau for
me de organizare social-poli- 
tică, are sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist 
Român privilegiul de a dispu
ne de toate forțele necesare 
înaintării nestăvilite spre pro
gres :

—; Națiunea noastră socia
listă. această indestructibilă 
unire între toți oamenii mun
cii ai patriei, muncitori, țărani, 
intelectuali, indiferent dc na
ționalitate ;

— Statul nostru socialist, ar
mătura de nădejde a întregii 
noastre așezări social-politice 
democrate.

Ne putem exprima convin
gerea fermă că al 
Congres al Partidului Comu
nist Român din anul acesta, 
sprijinit pe aceste forțe, va 
putea trasa noi și îndrăznețe 
jaloane de progres atît în con
strucția socialistă internă cît 
și în dezvoltarea relațiilor 
noastre internaționale. Româ
nia socialistă va continua să 
se afirme în lume ca forță di
namică a progresului umani
tății și a păcii.

Cu aceste gînduri și senti
mente îmi iau rămas bun de 
la deceniul al șaptelea.

Vă mulțumesc dragi tova
răși din toată inima pentru 
deosebita atenție pe care mi- 
ați acordat-o. încredințez Co
mitetul Executiv al Comitetu
lui Cen’ral și Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România de întreaga mea re
cunoștință și devotament față 
de partid, țară Și popor.

Permiteți-mi să ridic 
pahar pentru Comitetul nostru 
Central, pentru toți cei pre
zență aici.

La mulți ani !

Plenara C. C 
al P. C.

din Ecuador
forțele 

în fața 
rezolva, 
ca țară

XI-lea

un

Greva națională 
a minerilor britanici

LONDRA 9 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu transmite : Greva națională 
a minorilor britanici, care s-a 
anunțat' că va fi declanșată la 
miezul nopții do sîmbâtâ spre 
duminică, a început, dc fapt 
în cea mai maro parte a ba
zinelor carbonifere. sîmbâtâ 
dimineața. Odată cu încetarea 
lucrului, minerii au plasat și 
primele pichete do grevă. Con

gresul Sindicatelor Britanice 
(TUC) și un mare număr de 
uniuni sindicale au declarat 
câ vor acorda minerilor în
tregul sprijin. în cadrul marii 
demonstrații studențești, des
fășurată vineri dupâ-amiazâ, 
la Londra, la care au parti
cipat 35 000 de tineri, mulți 
purtau pancarte pe care scria î 
„îi sprijinim pe mineri I"

LAOS

Trecerea puterii administrative, 
militare și de menținere a ordinii 

interne sub controlul 
Comisiei mixte centrale

VIENTIANE 9 (Agerpres). 
— La Ventiane s-a desfășu
rat, sîmbâtâ, ceremonia ofi
cială a trecerii puterii admi
nistrative, militare și do men
ținere a ordinii interne sub 
controlul Comisiei mixte cen
trale — organism însărcinat 
cu transpunerea în viață a 
prevederilor Acordului cu pri
vire la instaurarea păcii și 
realizarea înțelegerii naționa
le în Loas.

După cum s-a mai anunțat 
în cadru] convorbirilor dintre 
delegațiile Frontului Patriotic 
Laoțian și autoritățile de la 
Vientiane s-a căzut de acord

să se creeze forțe mixte mi
litare și de poliție și adminis
trație neutre în cele două o- 
rașe principale — capitala 
Vientiane și orașul Luang Pra- 
bang. Astfel, evenimentul de 
la Vientiane se încadrează in 
procesul de îndeplinire a aces
tui acord.

La 11 februarie urmează ca 
o ceremonie similară să aibă 
loc și la Luang Prabang.

SUCCESE
ALE FORȚELOR

Evenimentele
din Volta Superioară

PATRIOTICE 
CAMBODGIENE

GUAYAQUIL 9 (.Agerpres). 
— La Guayaquil a avut loc 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Ecuador la care au fost 
minate situația internă și 
bleme internaționale.

Rezoluția adoptată de 
nară subliniază necesitatea de 
a canaliza activitatea comu
niștilor spre unirea tuturor 
forțelor antiimperialistc. demo
cratice și patriotice în lupta 
pentru apărarea libertăților 
democratice și sindicale, îm
potriva creșterii costului vie
ții.

din 
exa- 
pro-

pie

OUAGADOUGOU 9 (Ager
pres). — Președintele Voltei 
Superioare, generalul Sangoule 
Lamizana, a anunțat, într-o 
cuvîntare radiodifuzată, că ar
mata a preluat puterea în stat, 
constituția fiind suspendată, 
iar Parlamentul — dizolvat — 
relatează agențiile de presă. 
Totodată, a fost interzisă orice 
activitate politică. Un guvern 
de salvare națională — a men
ționat el — urmează să fie 
alcătuit' în curînd atît din per
sonalități civile, cit și militare.

Explicînd măsura adoptată, 
președintele Lamizana a ară
tat că ea reprezintă o conse-

După încheierea
ii

cință a „paralizării aparatului 
de stat și a blocării bunei 
funcționări a instituțiilor ță
rii", provocate de o serie de 
rivalități politice, care ame
nințau sâ conducă la o „situa
ție catastrofală". In legătură 
cu aceasta, el a arătat că A- 
dunarea Națională adoptase 
hotărîrea (procedînd în conse
cință) de a respinge țoale pro
iectele de lege prezentate de 
guvern, pentru a determina 
demisia primului ministru, 
Gerald Kango Ouedraogo. In 
această situație, a menționat 
președintele Lamizana, misiu
nea forțelor militare este de 
a „păstra unitatea națională, 
grav compromisă".

CAMBODGIA 9 (Agerpres). 
— Agenția khmeră de infor
mații relatează că, în luptele 
duse pe frontul constituit la 
sud-est de Pnom Pcnh. forțe
le patriotice cambodgiene au 
scos din luptă, în perioada 14 
decembrie_26 ianuarie, aproa
pe 3 000 de militari inamici 
și au capturat o cantitate im
portantă de material militar. 
In același interval, forțele ar
mate populare au avariat ori 
au scufundat 64 de nave ina- > 
mice, au incendiat și distrus 
21 de vehicule militare și au 
doborît cinci avioane.

Agenția khmeră de infor
mații subliniază câ acest front 
se află în întregime sub con
trolul forțelor armate popu
lare care se bucură de spri
jinul locuitorilor din zona.

misiunii
HOUSTON 9 (Agerpres). — 

Astronauții americani, Gerald 
Carr, Edward Gibson și Wil
liam Pogue, abia reveniți pe 
pămînt din misiunea de 84 
de zile îndeplinită la labora
torul spațial „Skylab-3“, au 
fost supuși, vineri noaptea, 
unui prim control medical a_ 
mănunțit de șase ore și jumă
tate. Medicii au ajuns la 
concluzia că ei se află în cea 
mai bună formă fizică dintre 
toate echipajele de astronauți 
americani întorși pe Pămînt 
din Cosmos. Nici unul dintre 
astronauți nu suferă dc grea
ță sau de boli constatate la 
ceilalți, care au stat timp în
delungat în stare de impon
derabilitate. Ei simt doar o 
ușoară amețeală atunci cînd 
își apleacă capul în față sau 
pe spate.

Membrii echipajului consi
deră că forma bună în care 
se prezintă ei, după cea mai 
îndelungată ședere în Cosmos, 
se datorește regimului de e- 
xerciții făcute în spațiosul la
borator „Skylab".

„Skylab
Un administrator al NASA, 

dr. James C. Fletcher, a de
clarat că „Skylab" poate fi 
considerat un punct de coti
tură pentru viitoarele cerce
tări spațiale. El posedă multe 
calități de care se va ține 
seama în misiunile operațio
nale din viitor. Cu ajutorul 
lui „am demonstrat' clar, că 
oamenii pot aduce 
valoroase, aflîndu-se pe o or
bită în jurul Pămîntului".

Se precizează că, duminică, 
cei trei cosmonauți vor fi 
transportați din San Diego, pe 
calea aerului, la Houston pen
tru a se întîlni cu membrii 
familiilor lor.

★

servicii,

HOUSTON 9 (Agerpres). — 
Astronauții misiunii „Skylab- 
3" au sosit, sîmbălă după-a- 
miază. la bordul portelicop- 
terului „USS New Orleans", 
în portul San Diego. Dumini
că, după o nouă rundă de tes
te medicale detaliate, Carr, 
Gibson și Pogue se vor îm
barca,
al NASA, 
ton, unde 
nirea cu 
lor, ca și
nicieni ale centrului spațial.

In inferviia 
al președintelui Venezuelei

CARACAS 9 (Agerpres). — 
Președintele ales al Venezu
elei, Carlos Andres Perez, a 
declarat, într-un interviu a- 
cordat agenției TASS, că Cu
ba trebuie să devină un mem
bru cu drepturi egale al vie
ții politice și economice a ță
rilor latîno-americane. El a 
arătat că, în ultimul timo. lup
ta țărilor din America Latină 
pentru suveranitate națională 
și independență economică, 
împotriva monopolurilor stră-

ine. dobîndește o fot mai ma
re amploare.

Referindu-se la politica ex
ternă a Venezuelei, Carlos 
Andres Perez a subliniat că 
guvernul său va tinde perma
nent să întrețină relații cu 
toate țările lumii. El a men
ționat că una dintre tendin
țele principale în politica in
ternă va fi înfăptuirea unor 
măsuri de reducere a costului 
vieții, de îmbunătățire a apro
vizionării populației cu pro
duse alimentare.

CAPRICIILE VREMII
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17,40 Cîntare patriei. Concurs 

interjudețean. 
Trans-

7 Noiem- 
din Istanbul ;

Conspirația : 
Dragostea în-

LONEA —
Mafia albă : A- 

Rond de noap- 
Un om în 

LUPENT — Cul-
Desprc o anume fe- 
Muncitoresc : Pere- 

URICANI Jandar- 
la plimbare.

PETROȘANI 
brie: Fata 
Republica : 
PETRILA : 
cepe vineri : 
Minerul : 
NTNOASA : 
te : VULCAN : 
sălbăticie : 
tural: 
ricire ; 
chile ; 
mul

LUNI. 11 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Paradisul : Republi
ca : Eva și Adam : PETRI- 
LA : Dragostea începe vi
neri . LONEA — Minerul: 

‘Mafia albă: VULCAN: Ma
ria Stuart ; LUPENT — 
Cultural : Albă ca zăpada și 
cei șapte pitici : Muncito
resc : Perechile ; URICANl: 
Jandarmul la plimbare.

iradia
6,00 Buletin de știri : 6.05 

Concertul dimineții; 7,00

Radiojurnal ; 8,00 Vă 
mandăm pentru azi ;
Melodii pentru ascultători: 
9.00 Ora satului : 10.00 Par
tidului inima și versul : 10.10 
Succese ale discului : 10.45
Pentru iubitorii muzicii co
rale : 11,00 Radiomagazinul
femeilor: 11,30 Intilnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat: 12,00 De toa
te pentru toți ; 13.00 Radio
jurnal : 13.15 Microrevista
șlagărelor : 13,30 Unda ve
selă ; 14.00 Estrada dumi
nicală : 15.00 Buletin de știri: 
17,00 Selecțiuni din opereta 
„Spune, inimioară, spune" : 
17,30 Concertul orchestrei 
de muzică populară ; 18.00
Ritmuri... ritmuri — muzică 
ușoară : 18,30 Rapsodia pen
tru pian : 19.00 Radiojurnal: 
19,15 Momente 
19,45 Maeștri ai 
20.00 Romanțe și 
pahar: 
dansului ;
nări: 
22,10 
2230 
5,00

DUMINICA, 10 FEBRUARIE

8.30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.

8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial. Comoara 

din 13 case (episodul II) 
10.00 Viața satului.
11.15 Documentar TV — 

cunoscuții munți 
Buzăului (film). 
Publicitate. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei.

Ne-
ai

muzicale : 
arcușului: 

cintece de 
Maratonul 

Consem-
Radiojurnal: 

sportiv;

20.30
21,30

22.00
Panoramic
Arii din opere : 23,00- 

Estrada nocturnă ;

11.35
11.40
12.30
13.00 Album duminical.
16.00 Magazin sportiv.

Stadion — rubrică 
reportaje din sportul 
de mase. Baschet mas
culin : Steaua — Dina
mo București (repriza 
a Il-a).

17,00 Film serial : 
truiatul (Episodul 
VIII-lea).

17.35 Publicitate.

de

Pis
ai

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

coral
•Etapa a Vl-a.
misiune din București 
și Iași. Participă : Co
rul Școlii generale nr. 
5 din Craiova, județul 
Dolj : Corul Casei de 
cultură din Buzău. 
Corul Liceului militar 
..Dirqitrie Cantemir", 
Corul de cameră al 
studenților din Iași ; 
Corul Sindicatului In- 
vățămînt din Bîrlad, 
județul Vaslui.

19.00 Lumea copiilor. Păpuși 
și copii.

19,30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională In imagini. 

20,00 Opereta sau... revista. 
22.00 Telejurnal.
22,10 Duminica sportivă.

20,00 Panoramic științific.
20,30 Povestea unui cîntec. 

„Trandafirul?1 și „Ioane, 
Ioane".
Revista literar-artistică 
TV. Spectacol de poe
zie patriotică și revo
luționară organizat de 
Revista literar-artistică 
TV la Rm. Vîlcea. 
Publicitate.
Roman-foileton.
minai. Ecranizare în 5 
episoade a romanului 
lui Emile Zola, realiza
tă de studiourile de te
leviziune engleze BBC 
Episodul I „Minerii". 
24 de oro.

într-un avion special 
cu destinația Hous_ 
va avea loc reîntîl- 
membrii familiilor 

cu echipele de t’eh-

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— O puternică furtună de ză
padă s-a abătut asupra teri
toriului răsăritean al Statelor 
Unite. Traficul aerian a fost 
suspendat între New York. 
Boston și Washington, iar cel 
rutier — puternic perturbat 
în fiecare dintre cele trei me
tropole, ca și în alte localități 
estice. Primarul ncw-yorkez, 
Abraham Beams, a decretat 
starea de urgență, măsură lua
tă pentru prima dată după 
1969.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Odată cu începutul lunii fe
bruarie. la Moscova a venit 
și... primăvara. Zăpada s-a 
topit, pe străzi se scurge apa, 
în timp ce pomii au înmugurit. 
Mercurul termometrelor s_a 
ridicat cu mult deasupra lui 
zero. O astfel de situație s-a 
repetat numai de trei ori — 
în 1914 — 1925 și 1957. Meteo
rologii avertizează, însă, că fe
bruarie își va arăta, ca de obi
cei, colții.

LUNI, 11 FEBRUARIE

16.30

19.00
19,05
19.20
19.30

Emisiune în limba ma
ghiară.
Publicitate.
Interpretul preferat.
1 001 de seri. Pik și Tik.
Telejurnal.

(Urmare

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani Ț 
5 grade : Paring — 1 grad;

Minimele : Petroșani — 
4 grade : Paring — 10 gra
de :

Grosimea stratului de ză
padă lâ Paring : 72 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă și călduroasă cu cer 
variabil. mai mult senin. 
Vîntul va sufla slab 
sectorul nordic.

Cehoslovacia
lativ mici, 
cu Austria 
ascunde petrol. Erau 
ciente semne ale existenței 
lui, ca și a gazului metan 
în acest triunghi nu mai 
mare de 13 000 km2: plante
le și rocile prezentau un 
miros și _ pete specifice zo
nelor petrolifere, în aer se 
simțea uneori miros de gaze, 
iar localnicii, ajunși la a- 
dînci bătrîneți, povesteau 
chiar că au apucat vremuri 
cînd nopțile se vedeau „co
mori arzînd" — In fapt in
filtrările de gaze naturale 
care luau foc. Cercetările 
geologice amănunțite ca și 
studiile pe hartă convergeau 
spre aceeași concluzie : exis
tă petrol și gaze. Problema 
se punea acum dacă este o- 
portun și eficient să încea- 
î.ă lucrările de explorare — 
grele, de lungă durată și 
foarte costisitoare — sau ac
țiunea ar trebui amînată 
> înâ cînd prospecțiun'le și 
studiile de laborator ar fur
niza mai multă certitudine. 
Interesele economici națio-

aflat la granița 
și Polonia — ar 

“ sufi-

țară petroliferă
nale au precumpănit și, deci, 
concluzia a fost clară : să se 
pornească la treabă.

Cîteva instalații românești 
de foraj la mare adîncime, 
cîțiva specialiști și mentori 
de-ai noștri și mulți ceho
slovaci și-au făcut apariția 
în poiene în care, din vre
muri de mult uitate, singu
rul zgomot caro destrăma 
liniștea închisă între brazi 
și stînci era acela al tă
lăngilor turmelor de oi. Au 
fost deschise drumuri de ac
ces, s-au întins linii de înal
tă tensiune, au apărut case 
improvizate — cu alte cu
vinte totul a fost pregătit 
pentru îndelungata confrun
tare care avea să se desfă
șoare între om și rocă.

Primele încercări 
dat cu rezultate 
dar înșelătoare. In 
localităților Lubne, 
nul Kromeriz. s-a 
rit’ petrol la o adîncime de 
numai 1 000 m și gaz metan 
la numai 50 m. dar rezerva 
geologică de țiței a fost a- 

. preciată doar la aproxima
tiv 1,5 milioane tone. Apoi, 
în localitatea Nitkovice ga-

s-au sol- 
imediate, 
preajma 

din raio- 
descope-

zul metan a apărut după ce 
se forase 850 m.

Geologii nu s-au mulțumit 
însă cu atît. Din august 1970 
au început să sfredelească 
mult mai în adînc. Și efor
turile le-au fost recompen
sate. Lingă comuna Neme_ 
cicka, la o distanță de 
4 999 m de la suprafața pă- 
mîntului, s-a descoperit pri
ma „pungă" serioasă de gaz 
metan și, alături, o alta de 
petrol. Cele peste 500 atmos
fere ale presiunii lor cons- 
tifuiau o dovadă concluden
tă a existenței unor rezerve 
importante de gaze și petrol. 
Explorările au fost extinse 
s-au descoperit alte zăcămin
te. între timp, cercetările de 
laborator au stabilit că atît 
țițeiul, cît 
sînt de o 
tatc.

Geologii __ ___ >a__ _
făcuți. Și pe bună dreptate, 
pentru că prin truda lor în
delungată au înscris nume
le Republicii Socialiste Ce
hoslovace pe lista celor mai 
tinere țări producătoare de 
petrol din lume.

și gazele naturale 
foarte bună cali-

sînt' acum satis-

Tiparul - întreprinderea poligrafica Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


