
PROIFTARI DIN TOATE ȚARII E UNIȚI VA I

Sub semnul realizării cincinalului înainte de termen
anul eficienței 

ridicate
Strădanii susținute pentru economi
sirea energiei și combustibilului

Bilanț fructuos Angajamentele iner.anizatorilor-r,onstrur,tori
S.ll.T. Llvezenl a T.C.H S.U.T. Iscronl a T.C.M.M,

în unitățile miniere
• 9 226 tone combustibil convențional 

economisit în 1973.
Anul 1973 a consemnat o serie de realizări bune în 

ceea ce privește economisirea energiei electrice și a 
combustibililor in cadrul unităților miniere și de prepara
re a cărbunelui din Valea Jiului. Ca urmare a elaborării 
și aplicării a peste 110 măsuri tehnico-organizatorice me
nite să contribuie Ia mai buna gospodărire a energiei in 
perioada de la sfârșitul anului, au fost economisite mai 
bine de 9 226 tone de combustibil convențional. Măsurile 

i aplicate au vizat in principal consumatorii mari de e- 
nergie cum ar fi unitățile de producere a aerului com
primat. funcționarea utilajelor staționare de puteri in
stalate mari și mijlocii. înlocuirea utilajelor caracteri
zate prin randamente scăzute, raționalizarea iluminatu
lui clădirilor, incintelor și lucrărilor miniere etc.

Ca urmare a adoptării unor măsuri tehnice eficiente 
și a urmăririi realizării lor integrale, merită consem
nată activitatea bună desfășurată de personalul ener
getic de la minele Vulcan, Petrila. Lupeni și Uricani 
care au răspuns cu promptitudine chemării partidului de 
a gospodări cu maximum de chibzuință această mare a- 
vuție națională pe care o reprezintă energia.

Sarcinile anului 1974 prevăd reducerea cu 5 la sută a 
consumului specific de energie electrică Ia unitățile mi
niere și de preparare din bazin. Este un obiectiv deose
bit de mobilizator, care va putea fi realizat prin apli
carea consecventă și prin generalizarea planurilor de mă
suri existente.

Colectivul secției de utilaj și transport 
Livezeni a T.C.H. s-a angajat să înscrie în 
palmaresul realizărilor de prestigiu pe a- 
nul 1974 :

• îndeplinirea pla
nului valoric anual 
pină la 1 decembrie 
1974;

® depășirea pla
nului de producție cu 
1 000 000 lei la pro
ducția secundară in
dustrială și cu 200 000 
lei la prestații;
• depășirea sarci

nilor planificate la 
confecții metalice cu 
100 tone;

© realizarea de e- 
conomii la prețul de 
cost, peste cele pla
nificate. în valoare 
de 200 000 lei;

(g> economisirea ur
mătoarelor cantități 
de energie electrică 
și carburanți:

— 36 tone benzină;
— 12 tone motori

nă;
— 30 000 kilowați- 

ore.

Lucrătorii secției de utilaj și transport
Iscroni a șantierului T.C.M.M. sînt 
tărîți 
plan

ho- 
să obțină suplimentar sarcinilor de 
ale anului 1974 :

@ la 
de bază 
o depășire de 400 000 
tone kilometrice;

@ majorarea față 
dc sarcină, lună de 
lună in cursul anu
lui, cu 2 la sută a in
dicelui de folosire a 
principalelor utilaje 
de construcții (exca
vatoare și buldozere);

@ realizarea unei 
economii la prețul de

Reflectare a gospodăririi chibzuite

indicatorul 
al planului

cosi de 50 000 lei; 
economisirea, 

utilizarea judi-prin
cioasă a mașinilor și 
utilajelor din dotare, 
a următoarelor canti
tăți de carburanți și 
lubrifianți:

— 25 000 
zină;

— 20 000 
torină:

— 3 000 
ulei.

litri ben-

litri mo-

kilograme

Vizita președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Liban
Întîlnire între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Suleiman Frangieh
Sîmbătă dimineața» a avut 

loc la Palatul Prezidențial Ba- 
abda o nouă întîlnire între 
președintele Consiliului de

Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
$i președintele Republicii Li
ban. Suleiman Frangieh.

Tnlîlnirea dintre cei doi pre
ședinți s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialita
te.

Decernarea titlului de doctor honoris causa 
al Universității libaneze 

președintelui Nicolae Ceaușescu
Ziua de sîmbătă — cea de-a 

treia zi a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Liban — 
a prilejuit unul dintre cele 
mai emoționante momente: 
decernarea titlului de doctor 
honoris causa al Universității 
libaneze șefului statului 
român.

In momentul sosirii președin
telui Nicolae Ceaușescu in 
fața clădirii universității o 
gardă militară prezintă ono
rul. Este intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

La intrarea în Universitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat cu căldură de 
ministrul educației naționale 
al Libanului. Edmond Rizki, 
de Aii Al Khalil, ministru de

stat, de prof. dr. Edmond Na
im, rectorul Universității liba
neze. de întreg Senatul uni
versitar. In somn de omagiu 
adus înaltului oaspete, recto
rul și ceilalți membri ai Se
natului poartă tradiționala 
togă universitară.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este invitat în si
la de festivități a universită
ții. Interiorul sălii este pregă
tit sărbătorește pentru a fi ia 
înălțimea marelui moment pe 
care îl trăiește această presti
gioasă instituție de învâță- 
mint superior: culorile drape
lelor României și Libanului o- 
cupă întregul fundal al pre
zidiului. ghirlande de flori în
tregesc cadrul festiv al cere
moniei.

Aici. în prezenta unei asis
tențe numeroase — cadre di
dactice, studenți. personalități 
ale vieții științifice și cultura
le din Liban, șefi ai misiuni
lor diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic — are 
loc ceremonia decernării.

Asistenta în picioare salută 
pe șeful statului român cu vii 
și îndelungate aplauze. Asis
tăm la o impresionantă mani
festație de înaltă stimă și res
pect pentru conducătorul 
României socialiste, a cărui ac
tivitate neobosită pusă în sluj
ba idealurilor nobile ale u- 
manitații este cunoscută și a- 
preciată și aici, ca de altfel 
în toate țările lumii.

(Continuare in pag. a 4-a)

Manifestări consacrate ,, Zi lei ceferiștilo r '•(

ADULAREA FESTIVĂ DE LA PETRO ȘAM
Ieri după amiază. în sala 

mare a Casei de cultură din 
Petroșani, a avut loc o adu
nare festivă consacrată ..Zi
lei ceferiștilor" la care au 
participat salariații comple
xului C.F.R. și alți oameni 
ai muncii din municipiu.

Despre eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933 a vorbit tova
rășul Gavrilă David, membru 
al biroului Comitetului mu
nicipal de partid, președin
tele Consiliului municipal al 
sindicatelor.

După expunerea prezenta
tă. cei peste 800 de partici- 
panți au asistat la desfășu
rarea Festivalului călușari

lor transilvăneni in cadrul 
căruia au evoluat 11 forma
ții cu 150 de călușari din ju
dețul Hunedoara și taraful 
Casei de cultură cu soliști 
vocali.

Salariații din cadrul com
plexului C.F.R. cu familiile 
și invitații lor au petrecut în 
continuare o seară plăcută, 
în cadrul reuniunii tovără
șești organizată cu prilejul 
„Zilei ceferiștilor".

★

Pionierii de la Școala ge
nerală nr. 1 din Petroșani 
au sărbătorit ieri. în cadrul 
detașamentelor, aniversarea 
eroicelor lupte ale ceferiști

lor și petroliștilor din fe
bruarie 1933.

In acest cadru, pionierii 
clasei a IlI-a A s au întilnit 
cu tovarășul ing. Victor Ilo- 
iu, șeful regulatorului de cir- 
culație-mișcare C.F.R. Petro
șani,-care le-a vorbit despre 
„Ziua ceferiștilor". In conti
nuare, pionierii au prezentat 
un montaj ljterar-artistic în
chinat evenimentului.

Ea clasa a Il-a A s-a pre
zentat montajul literar ..Sire- 
na lui Roaită", iar elevii cla
selor a VIIl-a au participat 
la activitatea „Pagini din is
toria clasei muncitoare" — 
organizată de cabinetul de 
științe sociale și biblioteca 
școlii.

Vineri, 
în schimbul II

Bilanțul înregistrat în lu
na ianuarie a. c„ sub aspec
tul consumurilor dc energie 
electrică, 
brifianți. 
de rodnic 
lotului 
r ill ui (
Consumul 
cat de energie electrică 
fost 
de benzină cu 4 la sută, 
s-au economisit 3.2 tone 
motorină și 230 kg lubrifianți.

Din multitudinea măsuri
lor care au fost aplicate în 
ianuarie, in scopul gospo
dăririi chibzuite a energi
ei și combustibilului, am 
ales două apreciate ca 
specifice muncii pe care a- 

colectîv o desfășoa- 
Pentru reducerea con-

suinului de energie, de pil
dă, la două din obiectivele 
în execuția colectivului de 
montori ai lotului la care 
în luna ianuarie s-au efec
tuat probe tehnologice — 
stația de tracțiixnc 110/27.5 
kV — C.F.R. Petroșani și sta
ția de transformare 
kV — E. M. F 
fost scurtată 
punere sub 
timpul probelor.

Consumul de benzină 
fost micșorat mai ales prin 
raționalizarea sistemului de 
alimentari al m
nilor și utilajelor in 
drul depozitului propriu 
carburanți, care a fost 
zestrat de curînd cu pompe, 
eliminîndu-se posibilitatea 
de a se risipi lichidul prin 
manipulare.

record
de cărbune

Prin măsuri
de raționa-

lizare

la transport a

peste
Cu- 
fost 
in

Ștefan KONYCSKA. 
dispecer C.C.P.

Bărbăteni, 
durata 
tensiune

fronturile 
adâncuri, 

elanuj și

Ioan BRANG A, 
tehnician C. C. P.

Producție

Economisirea energiei

MEDALION 
MUZICAL

electrice începe cu

Echipa de strungari a ate
lierului electromecanic al 
minei Lonea, programea
ză ce vor întreprinde în 
continuare pentru economi
sirea energiei electrice.

economii

mâsurilor luate
Șantieriflui 

ferate 
intr-un 

prin 
utili za- 

capa-

carburanți și lu- 
a fost deosebit 
pentru colectivul 

Vulcan al Șantie- 
electromontaj Deva. 

1 specific planifi- 
a 

redus cu 2 la sută, cel 
benzină cu 4 la 

economisit 3.2

In urma 
de conducerea 
71 construcți căi 
Petroșani, constind 
șir de raționalizări, 
care s-a urmărit 
rea mai eficient, a 
citații mijloacelor de trans
port. in luna ianuarie și 
prima jumătate a lunii fe
bruarie. ca urmare îndeosebi 
a renunțării 
parte din 
s-a realizat 
carburanți 
13 160 litri, 
înseamnă 
ielilor 
toiul 
378 000 lei numai pe perioada 
de o lună și jumătate mențio-

la serviciile a o 
aceste mijloace, 
o economie de 
ce totalizează 
Valoric, aceasta 

reducerea cheltu- 
șantierului la 

transport cu

Vineri 15 februarie. 
De la Lonea pină la U- 
ricani „Valea a răsunat" 
din nou purtind ecoul 
veștilor bune care în 
tot cursul după-amiezii 
soseau de la 
dc lucru din 
Intr-adevăr, ___ ,
dăruirea in muncă a mi
nerilor X'ăii Jiului a 
culminat parcă în schim
bul II. sute și mii de 
vagonete fiind expedia
te spre „ziuă" peste pre
vederile preliminate. 
Peste 1 700 de vagonete 
extrase la Lonea, peste 
2 500 la Vulcan, 
1 400 la Uricani... 
vântul „peste" 
pronunțat deseori 
cursul acestei după- 
amiezi, semnificând preo
cuparea de continuă au- 
todepășire caracteristi
că tuturor colectivelor 
minerești din bazin.

Autodepășire, care, 
redusă la exprimarea 
concisă a cifrelor, în
seamnă 12 100 de vago
nete sau circa 11 400 to
ne de cărbune extrase. 
Acest frumos succes, re
alizat în schimbul ..de 
vârf" al zilei de vineri, 
a făcut posibil ca la 
sfîrșitul zilei producția 
realizată la nivelul tu
turor minelor să depă
șească cu mai bine de 
200 de tone sarcinile de 
Plan. Noile tone de căr
bune adăugate plusului 
existent — acest indica
tor fidel al hărniciei 
minerești — exprimă 
hotărîrea minerilor prin
cipalului bazin carboni
fer al țării de a cinsti 
prin fapt? de muncă re
marcabile marile eveni
mente ale anului jubili
ar 1971.

La magazinul de articole sportive 
din Petroșani

Să cumpărăm, iarna 
sandale de plajă 

sau pantaloni scurți ?!

/■■■

Pe teme comerciale de sezon

încă de la începutul sezo
nului friguros și continuînd 
în același ritm și în aceste 
zile, foarte mulți cetățeni au 
călcat pragul magazinului 
nr. 80 din Petroșani, specia
lizat în desfacerea de ar
ticole sportive. Dar. din 
multiplele mărfuri cuprinse 
în nomeclatorul de articole 
de acest gen. în magazin nu 
se găsesc decit un număr 
foarte redus. In special ce
le de sezon sînt practic limi
tate doar la cîteva sorti
mente și acelea nu din cele 
mai solicitate de cumpără
tori ori sînt cu un grad de 
utilitate prea ridicat, sau de 
o necesitate absolută. Aceste 
„goluri" dc produse, perma
nentizate de o bună parte de 
timp la acest magazin, cît și 
desele sesizări în acest sens 
primite la redacție de la di
feriți cumpărători ne-au de
terminat să trecem și noi 
pragul magazinului pentru a 
afla cauzele deselor refuzuri 
cu care au fost întâmpinați 
cei ce solicitau diferite ar
ticole sportive.

Am stat de vorbă cu res
ponsabilul acestei unități, to
varășul Mircea Banciu — un 
salariat cu experiență în a- 
cest domeniu al comerțului,

bine intenționat in sensul 
unei cît mai bune aprovizio
nări cu diverse sortimente 
de mărfuri a magazinului, 
dar după cite aveam să vedem 
doar buna lui intenție nu se 
dovedește suficientă.

— Greutățile în aprovizio
nare — și de aici întregul 
lanț de necazuri și nemul
țumiri — au început de cînd 
aprovizionarea cu mărfuri o 
facem prin depozitele 
I.C.R.M. și I.C.R.T.I. Deva. 
— ne-a relatat responsabilul 
magazinului. Cotele noastre 
de mărfuri nif ne mai sînt o- 
norate la termene, sau în to
talitatea lor. De aici, evident, 
penuria de articole. căreia 
vrînd-nevrînd trebuie să-i fa
cem față cum putem. Panta
lonii de schi, puloverele băr
bătești, bocancii de schi, că- 
ciulițele. rucsacurile. pati
nele montate pe ghete, tre
ningurile sînt doar o serie 
dintre articolele care ne lip
sesc din magazin — deși co
menzile pentru primirea lor 
le-am reînnoit pină acum de 
nu știu cite ori. Și. desigur, de 
aici derivă nemulțumirile 
cumpărătorilor. Sincer, mi-e 
si jenă cînd sîntem obligați 
să suportăm 
justificate 
nor
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Libanul, denumit și ,.Ța

ra cedrilor”, este o țară mi
că — 10 400 km2 — iar a- 
proape jumătate din popula
ția sa trăiește în „Marele 
Beirut-- — capitala, orașul 
și suburbiile — însumînd, 
în 1973, aproape 1 200 000 de 
locuitori dinlr-un total de 
2 600 000. Pe această bucată 
de pămînt, însă, există o 
diversitate de relief, obice
iuri și mod dc viață, incit 
pentru a cunoaște bine Li-

Dezvoltarea economică și 
socială rapidă a Văii Jiului are 
ca suport și un consum apre
ciabil de energie electrică. 
Dezvoltîndu-și continuu acti
vitatea prin extinderea lini
ilor de alimentare și a stați- 
ilur de transformare. Secția de 
distribuție a energiei electri
ce Petroșani furnizează lunar 
abonaților din Valea Jiului o 
însemnată eantiîatate de ener
gie electrică din caro circa 10 
la sută este destinată consu
mului casnic.

Aceasta pune în fața colec
tivului secției sarcini de
osebite privind economi
sirea energiei electrice pe 
toată filiera activității 
de distribuție. In acest sens 
un prim obiectiv permanent 
al colectivului nostru îl cons
tituie preocupările îndrepta
te spre reducerea pierderilor 
din rețele. Pierderile de a- 
acest gen s-au ridicat în cursul 
anului trecut la 9,76 la sută și 
au determinat o scrie de lu
crări de modernizare a rețe
lelor. Astfel, au fost puse in 
funcțiune și modernizate sta
țiile de transformare de la 
Vulcan. Aninoasa nord. Ani- 
noasa sud și Petrila și au fost 
executate 4 noi linii electrice 
de 6 KV spre mina Vulcan,

secției * 
privind 

energiei 
filiera

două linii de 110 KV la Paro- 
șeni iar spre E.M. Petrila au 
fost montate cabluri electrice 
subterane pe o lungime de 19 
km etc. De asemenea, in cursul 
acestui trimestru se vor revi
zui 300 km rețele de inedie 
tensiune și 250 km rețele de 
joasă tensiune. Se vor recons
trui 30 km de rețele de joasă 
tensiune vechi și 20 km rețe
le de medie tensiune vechi. 
Se vor pune sub tensiune 4 
linii electrice de 6 KV de la 
Petrila. noua incintă a I.U.M.P. 
și linia 
Vulcan.
stațiile 
ninoasa : 
pune. in 
stație de transformare la Pe
trila.

Toate aceste lucrări pre
zintă o importanță deosebită, 
ele permițind obținerea in 
cursul acestui’ an a unor eco
nom ii de energie electrică es
timate la 10 milioane Kwh.

Trebuie menționat că reali
zarea programului de moder
nizări in sistemul de distri-

bibliotecii 
din

ca-

nr. 3 de 15 Kw din 
Se vor 
de 
nord și sud și :>e va 

i funcțiune o nouă

moderniza 
transformare A-

sala
Casei de cultură 
Petroșani are loc as
tăzi, la ora 11. un me
dalion muzical in
re este evocată perso
nalitatea artistică și 
activitatea cîntăreței 
de muzică populară 
Maria Tănase. Cu a- 
cest prilej este organi
zată și o expoziție 
carte muzicală.

AU ÎNCEPUT 
OLIMPIADELE 

ȘCOLARE

de

in

Ing. Andrei SAMUEL, 
șef secție S.D.E.E.

Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi, la ora 9, 
fiecare școală genera
lă din Valea Jiului în
cepe olimpiada de ma
tematică, prima fază, 
la care participă sute 
de elevi.

Tot astăzi. Ia Deva, 
are loc faza pe județ a 
olimpiadei de matema-

tică, fizic chimie
pentru elevii din lice
ele de cultură genera
lă și de specialitate. 
Din municipiul nostru 
participă aproape 150 
de elevi. Concursuri a- 
le talentului și pregă
tirii, olimpiadele șco
lare pe materii, de ma
re valoare educativă 
și stimulativă, au 
mare ecou printre 
ieri indemîndu-i • 
învețe cu sîrguință.

EXPOZIȚIE

un 
e- 

să

u-In fostul local al 
nității centrale C.E.C. 
din Petroșani s-a des
chis (și va fi, în conti
nuare, deschisă pină 
la 19 februarie, zilnic, 
între orele 8 și 20) o 
expoziție de porumbei, 
păsări și iepuri 
să.

Expoziția e 
sântă și atrage 
vizitatori.

de ca-

intere- 
mulți

O NOUA STAȚIE 
PENTRU CALATORI

In scopul îmbunătă
țirii deservirii popu-

Ionel ȚABREAs-a

str.

i

avut loc in zilele de 13 
și 14 februarie, cupa a 
revenit claselo/ a VlI-a 
A fete și a VIII-a bă-

vor porni pe traseele 
amintite din noua sta
ție amplasată în locul 
amintit.

CUPA
10 FEBRUARIE

GENERALA A ASOCIAȚI- 
LOCATARILOR

Au apărut pe străzi
le Petroșaniului pri
mele semne ale primă-

ADUNARE
EI

Ion DRAGUȘANU

La mina Vulcan

lației care călătorește 
cu autobuzele I.T.A. pe 
rutele spre Tg. Jiu. Ha
țeg, Caransebeș, Timi
șoara, Deva și alte di
recții, prin grija Con
siliului popular muni
cipal și a conducerii 
Autobazei, s-a ame
najat o nouă stație 
pentru călători in pia
ța halelor de pe 
Nicolae Bălcescu.

Incepind cu ziua 
luni, 18 februarie, 
inineața, autobuzele

In cinstea ..Zilei cefe
riștilor", la Casa de co
pii din Uricani. s-a 
desfășurat o întrecere 
sportivă de handbal do. 
tată cu „Cupa 16 Fe
bruarie”. In cadrul 
competițiilor care

Pentru azi, 
la Consiliului 
șani, a fost 
raia a asociației locatarilor din cartie
rul „Carpați". Adunarea va asculta 
darea de seamă asupra activității comite
tului asociației pe anul 1973 și raportul 
de verificare al comisiei de cenzori, va a- 
naliza, cu exigență, aspectele legate de 
sarcinile ce-i revin asociației in gospo
dărirea blocurilor de locuințe și crearea 
de condiții de confort tot mai bune pentru 
oamenii muncii din cartier —, după care 
va alegp noul comitet a] asociației și co
misia dp cenzori

17 februarie ora 9, i 
popular municipal Petro- 
convocată adunarea gene-

reproșurile — 
în parte — ale u- 

cetățeni. care în repe- 
rînduri caută articole 
strictă necesitate și sîn- 
puși în imposibilitatea de 
servi.

Intr-adevăr, am avut oca- 
a să auzim și noi nemijlo

cit exprimarea acestor

banul ai nevoie de un timp 
îndelungat.

Cele două lanțuri de mun
ți, Liban și Anti-Liban — 
70 la sută din suprafața ță
rii este muntoasă — străbat 
întreaga țară, paralel, de la 
Nord spre Sud, închizînd 
intre ei cîmpia Bekaa, grî- 
nar și livadă a țării. Munții 
Liban încep aproape de la 
țărmul mării. însuși Beiru
tul este scăldat de apele 
albastre ale Mediteranei, în 
timp ce suburbiile estice ur
că pantele munților împodo
biți de coroanele rotunde 
ale pinilor marini. Ea 30 km 
de centrul orașului — cînd 
în vechile grădini ale Bei
rutului portocalii și manda
rinii sînt încărcați de frunte 
aurii — stratul de zăpadă

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 4-a)

Ziua brigadierului
Ieri după amiază, in cadrul „Zilei brigadierului ' care s-a 

desfășurat in sala cinematografului din Vulcan, spocial ame
najată. minerilor șefi de brigadă Constantin Nicolescu, 
Petru Ailincăi, loan Sima, Nicolae Stoian, loan Bud, Szabo 
Balazs și Constantin Niță li s-au înminat trofeul „Lampa mi
nerului" și, respectiv, cite 1000 de lei premiu. Cu aceeași o- 
cazie, ou fost premiați alți 70 mineri, ajutori mineri și 
muncitori de la sectoarele de producție și auxiliare. Briga
dierii evidențiați in întrecerea socialistă și ceilalți premiați 
au fost felicitați pentru rezultatele remarcabile obținute in 
muncă de directorul minei, ing. Emil Muru.

A urmat un bogat program prezentat de formațiile ar
tistice ale clubului, iar în continuare, împreună cu soțiile și 
prietenii, participanții la „Ziua brigadierului" au petrecut 
momente de plăcută destindere la balul care a incheiat 
manifesta rea.
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La revedere

Bu
cede 

de

Și iată, marți, unul din

trofee — in gara din Pc t ro

șani: un mistrț vinat de

pensionarul losil Cotoț.

Pe baza unor studii care au 
durat zece ani, cercetătorii cer 
interzicerea fumatului și alco
olului in timpul zborului cu 
avionul. Dr. Ramior Iglesias 
dc la ( < litrul Național Medi
cal din Mexico City a relevat 
că uneori aerul din cabinele 
de avion devine aproape to
xic datorită fumului de țiga
ră. Oxidul de carbon, degajat 
la arderea țigărilor, precum și 
efectul alcoolului asupra res
pirației. țesuturilor duc la ac
centuarea insuficienței deja c- 
xistente de oxigen in cabinele 
avioanelor de pasageri. De a- 
cct a se pot produce agravări 
ale bolilor de inimă și ale a- 
paratului respirator.

Cit zinc și cupru 
aveți în cap ?

A H (9)

(2 )

drâgit șahul artistic și l-a ilustrat în mod 
strălucit. Cu ocazia aniversării frumoasei 
vîrste de 77 ani, îi urăm 
,.La mulți ani“ !

Problema demonstrează 
ființării** — manevră la 
nevoit să recurgă cînd o piesă 
„dăunătoare** stă in calea unei figuri dt 
ceeași culoare. împiedicând matul și nici 
o încercare de a elibera linia de acțiune 
pentru figura a doua nu are efectul dorit 
Numai sacrificarea primei piese duce la 
realizarea matului.

pe această calc

ideea „autodes- 
carc albul este 

proprie 
a-

POZIȚIA PIESELOR
Alb Rd. 6 : Dc. 4 ; Tc 3 ; Nf. 3 ; Nh 4 ;

PI. 2 Negru : Rf. 4 ; Nd. 4 ; pc. 5 ; d 7 : 
5 ;•
Mat în două mutări.

SOLUȚIA PROBLEMEI 7

Problema prezentată astăzi aparține 
maestrului Xnatole F. Ianovcic care a in-

1.. Rc8 2 Na 6
1 Cc8 ! (Zugzwang)
1.. Ra8 2 Nc 6

Prof. Ion ROANGHEȘI

CALE LUNCA DE FIERDRUM
ORIZONTAL: 1) In cale lungă.

cu el încărcat; 3) O calc fără pulbere prin 
Europa — Luata la drumul mare ; 4) A 
interveni... — ...pe aleea florilor albastre: 
5) Artere goale — Plecată pe ultimul drum 
in finalul unui roman de Ibrăilcanu; 6) Ră
mase din căruță !~. — ... la dram cu stri
goii : 7) A mers pe aceeași cale... — ... tot 
in Moldova ; 8) Localitate in Japonia — 
Pus la cale sub picioare ! ; 9) Domnul John
— A se acri ; 10) 'Căi de cultură... — ... 
de-a anilor.

VERTICAL: 1) Cale lungă...; 2)... cu pre
lată ; 3*) Căi lucioase.... 4)... pe pămînt!...
— ... și pe cărări ! — Drag fără căldură ! ; 
5) Cale-n circuit — A nu mai merge ; 6) 
Stau în colac !... — —pe vapor ! — Calea 
sudorii : 7) La modă pe câi bătute ; 8) Cale, 
cale și iar cale...; 9)... la un loc !; 10) Sta
ție pe legendare căi albastre — Drumul 
..bătătorit** al hainei.

ORIZONTAL: 1) 
Tot pe drum pe 
drum de fier... 2) ...in 
ritmul roților dc 
tren... 3) ...oprit la 
capăt! — Semnaliza
rea trenului; 4) A ple
ca dar cu alt tren — 
Căile culturii! ?; 5)
„Schimbător" dc vi
teză... — ...iute (fem); 
6) Pe calea bătută! 
— In clinchet de pa
hare: 7) Parte a șinei 
pe traversă — Co
mună în Belgia: 8) U- 
na sportivă din ora
șul vagoanelor — 
..Glasul roților de 
tren**...; 9) ...și roți 
stricate! — A aprin
de focul ia locomoti
vă; 10) încărcare 
pentru drum

doi din pietoni!
VERTICAL: 1)

Parcursă și pe re
țeaua feroviară; 2) 
Se folosește de vago- 
nu l-poștă : 3) Re
țele de linii (mase.)...; 
4) ...chiar și pe apă!
— merg în miini! — 
Pe drumul neasfal
tat!; 5) Luată-ntr-un 
vagon special — Ono
matopee; 6) A prisosi 
(reg.) —
— ...pe o 
viară!; 7) 
trecute...;
nunțat sosirea (mase.); 
9) II are ..Glasul ro
ților de tren"; 10) 
Prezentat... — ..la 
plecare rămas bun!

In gară!... 
linie fero- 
Vagoanele 
8) ...și-au a-

Custura (2457) la 2 ore și /u- 
mătate; VI. Iorgovanul (1997 
m) la circa 4 orc; Cabana Ba- 
lela (1410 m) ia 8-9 ore; Ca
bana Pietrele (1180 m), la 0-7 
ore și multe altele pe care 
’:pnțiul destinat momentan nu 
ne permite să le enumerăm.

In aceste zile, Bula este 
destul de puțin vizitata. Poa
te gindul unor condiții speci
fice Iernii îi sperie pe cei mai 
mulfi dintre turiști. Cei care 
s- hotărăsc insă să viziteze 
cabana in acest sezon, vor a- 
vea revelația descoperirii u- 
nor elemente inedite. In pri
mul rind, farmecul iernii in
stalate în depline drepturi cu 
cărări acoperite de straturi 
groase de zăpadă care de ce
le mai multe ori trebuiesc 
deschise de .spărgătorii de 
pirlii". Apoi, pitorescul unei 
seri petrecute in lipsa aflu
enței de turiști, chiar în bu
cătăria cabanei, cabanierul 
devenind el însuși un turist 
ca 10(1 ceilalți, cu aceeași par
ticipat ic la momentele de des
tindere pe care ti le oferă o 
asemenea împrejurare. Și, da
că timpul favorabil ne rezer
vă surpriza zilei următoare 
fără nori și intemperii, efor
tul de a urca în Plaiul Mic 
va li răsplătit de o panoramă 
a Retezatului cum numai zi
lele însorite de iarnă o pot o- 
feri.

Este și motivul pentru care, 
la despărțire, vom murmura 
ca pentru noi înșine: La re
vedere, Butal

Aurel DULA

Amplasată In traseele su
perioare ale Văii cu același 
nume, cabana Bufa însumează 
atribute indispensabile așeză
mintelor de ace sl gen: loc 
de odihnă agreabil, mijloc de 
refugiu al turiștilor in etape 
alpine, largi posibilități 
destindere in perioade 
timp scurte, avîndu-se in ve
dere accesibilitatea sensibil 
favorizată de drumul foresti
er ce urcă din Cimpu lui 
Neag pină la un punct situat 
la circa trei sferturi de oră 
de cabană.

in același timp insă, vizita
rea cabanei devine, intr-un 
iei, obligatorie, iilnd singura 
in zona dc sud-est a Masivu
lui Retezat, mai exact în re
giunea cunoscută sub denu
mirea dc Retezatul Mic. Re
ferirea este adresată cabane
lor cu regim turistic, pentru 
că ue cursul superior al Jiu
lui de Vest — denumit și Ji
ul Transilvănean — la circa 
5-6 km de Cimpușel, se ailă 
cabana vinătorească Cimpușel 
care, la nevoie, poale fi și ea 
folosită pentru înoptare.

Revenind la obiectivul nos
tru, să precizăm și amănuntul 
că pe la cabana Buta trece 
drumul de creastă de pe dia
gonala est-vesl a masivului, 
cel care constituie traseul 
frecventat de expedițiile ce 
traversează Carpafii Meridio
nali de la un capăt la celă
lalt. Mai exact, acest mare 
drum pastoral trece prin a- 
propiere de cabană, respectiv 
prin punctul cunoscut sub de

numirea de Plaiul Mic, 
ior(a(i de necesltâfi, turiștii 
.se abat mai întotdeauna pină 
jos la cabana, mai ales cci dc 
aici ii despart (ic ca numai 30 
minute de coborire

Pe (le alta parte pe la 
trec itinerarele clasice1(1

constituie posibilitățile de cu
noaștere a zonei centrale a 
munților Retezat. aceasta fi
ind de lapl cea mai reprezen
tativă zonă a acestor munfi, 
constituită in Parcul National 
al Retezatului care cuprinde 
circa 100 kilometri patrufi și 
se evidențiază prin caracterul 
pur alpin al reliefului, florei 
și faunei.

De altfel, însăși cabana Bu
la se află la o altitudine — 
1 580 m — care pune in gardă 
turistul asupra punctelor de 
interes turistic din \ ecinăla- 
le, țoale situate la înălțimi ce 
variază între 1800 — 2500
metri. Este vorba de Lacul 
Bucura (2041 m) ailat la 3 o- 
re de mers de cabană:

Vâ propun ostăzi două rețe
te economice și ca material și ca 
timp de preparare, care

Aventurădoi.
unconstitui felul principal servit la 

masă.

O echipă de cercetători de 
la Universitatea din Michi
gan a constatat că studenții 
buni, cu succese îh activitatea 
profesională au părul cu un 
conținut mai mare de zinc și 
cupru și mai mic de iod decît 
colegii lor mai slabi. Interde
pendența dintre inteligență și 
conținutul de clemente nu 
fost încă clarificată.

Numeroase specii 
de animale dispar
Potrivit con iată ’ or fă; », 

de .<cr<<••.Ilari americani, din 
a-v| 16 ) pînL in prezent au 
di!-:)ăru( 225 specii de anima
le. Alic 9 0 dc specii sint con
siderate a fi în primejdie 
cută dc di

ARTA CULINARĂ

intudat

de aluminiu esteCapsula 
uneori preierabilă clasicului 
dop de plutei. Este concluzia 
la care a ajuns juriul de de
gustători, solicitat de Insti
tutul de cercetări in dome
niul viticulturii și pomicul
tura al landului Hessa (R.F. 
Germania) 
verdictul 
„Sylvaner 
cele patru 
rii și-au dat 
'îmbuteliat in sticle cu capsu
le, bineînțeles iâra să 
cunoștință de ielul cum 
seseră Înfundate. După cum 
aiirmă producătorul, capsula 
de aluminiu se recomandă 
prin faptul că garantează o 
astupare ermetică a sticlei 
de vin, spre deosebire de 
dopul de plută care, in spe
cial la depozitarea in picioa
re, se poate usca compromi- 
țind includerea perfectă.

Crema 
de mazăre

pentru a-și da 
asupra vinului 

1970“. fa trei din 
probe, degustă!o- 

volul vinului

aibă
iu-

Ion LICIU

(triverb: 4. 2, 7)

Iulian 1RIMESCU

Vasile MOLODEȚ
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Confort C.E.R. 
(criptografic: II.

Timp de preparare 25 minute. 
Pentru patru persoane sint ne
cesare următoarele cantități : o 
cutie de 500 grame mazăre 
mijlocie, o felie (160 g.) de cos
tiță afumată, o linguriță de praf 
concentrat de supă de pasăre

u

Fără îndoială că niciodată 
rezultatul unui meci de fotbal 
nu a aruncat intr-o atil de 
mare nedumerire observatorii 
neutri, ca victoria R.F. 
mania în finala Cupei ? 
ale 1954 pe stadionul 
dorf din Berna.

E adevărat că un < 
număr de jurnaliști au 
impresionați in ajunul meciu
lui de calmul jucătorilor lui 
Sepp Herberger. O liniște ca
re contrasta cu febrilitatea 
crescindâ a adversarilor lor 
maghiari, ai căror nervi au 
fost puternic solicit iți in sfer
tul de finală contra Braziliei 
și mai ales in semifinală, cind 
Uruguay-ul i-a constrins la o 
prelungire nedecisă pină in 
ultimul minut.

Insă de aici și pină la a-și 
imagina că marea echipă a Un
gariei, întărită prin reintrarea 
lui Pușkaș, ar putea ceda in 
fața unui adversar pe care l-a 
depășit și zdrobit in optimile 
de finală (8—3), era un drum 
pe care numai niște suporteri 
exagerați l-ar fi putut imagi
na.

P? stadionul îmbibat dc apă 
și sub o ploaie torențială, e- 
chipa Ungariei a luat repede 
avantajul, prin două goluri

. Ger- 
Mondi- 
Wank-

anumit 
fost

sau de vită, o lingură de smin
tind, un gălbenuș de ou, 4 felii 
de piine. Mazărea se pune la 
încălzit intr-o cratiță cu 1/2 litru 
de apă in care ați pus praful de 
supă. Acesta poate să lipsească, 
in care caz folosiți apa simplă. 
Se încălzește încet fără a ajun
ge la fierbere. Intre timp se 
taie felia de costiță afumată in 
feliuțe subțiri și pîinea in cubu- 
lețe. Acestea se pun 
să se rumenească in 
sau ulei. Separat se 
gălbenușul de ou cu
de smintină. Cind mazărea este 
bine încălzită, o treceți prin sita 
specială 
dăugați 
mentul 
smintină
crutoanele de piine prăjită 
costița.

împreună 
puțin unt 
amestecă 
o lingură

de legume. Sărați, a- 
puțin piper, iar in mo- 
servirii amestecați cu 
și așezați deasupra • 

Și

Clătite surpriză
Ne-om obișnuit să servim clă

titele ca desert, umplute cu dul
ceață. De ce n-am încerca o 
mică inovație folosind o umplu-

tură pe bază de carne și obți- 
nind, deci, un fel de mincare 
consistent, așa-zisul fel 
Pentru 4 persoane se face 
aluat de clătite din două ouă, 
2 căni cu făină, 1/4 I de lapte, 
sare, ulei. Aluatul se lasă la o 
parte să se „odihnească** timp 
în care pregătim umplutura. Pu
tem folosi resturi de la friptura 
de porc sau de pasăre pe care 
le tăiem mărunt împreună cu o 
felie de slănină. Dacă avem, pu
tem adăuga citeva ciupeFcuțe 
din conserve, tăiate mărunt, îm
preună cu o ceapă. Totul se pu
ne la foc intr-o cratiță cu puțin 
unt sau ulei. Se menține la foc 
scăzut timp de 10 minute și se să
rează după gust, eventual se 
adaugă puțin piper. Se ia de 
pe foc și se lasă să se răcească 
puțin, timp în care prăjim clăti
tele, cam două de fiecare per
soană. Apoi in fiecare clătită se 
pune o lingură bună din umplu
tură, se rulează și se așează 
într-o cratiță sau o formă de 
Jena care să meargă la cuptor. 
Forma se unge cu ulei. Peste 
clătite se rade puțină brinză și 
se lasă apoi timp de zece minu
te in cuptor la foc potrivit. 
Se servesc calde.

— Noroc Petricăl Cine 
aranjat in halul ăsta?

— Te referi la ochi?
— Da.
— Iți amintești de văduva 

aceea, bine, pe care am cu
noscut-o la Constanta?

— îmi amintesc.
— Asta e, după cum vezi 

nu-i chiar așa de văduvă...

I
I 
I

ANECDOTE I
I 

mit ir, chibzuim: dacă aici o- ț 
dihnesc numai suiletele no- t 
bile, cele dragi, cele fără de ' 
prihană, unde se odihnesa a- I 
tunci celelalte? ■

★
Ca să ai succes, trebuie să 

ai 
rezerv

Crtind epitaiurile din ai-

_ _ _ _ _ „„„I 
ai exaltarea optimistului și I 
rezerva pesimistului.

★
Cine umblă desculț na tre

buie să samene spini.
★

încă nici un răcnet al mo- I 
dei n-a fost ultimul.

I 
I

EVA I

marcate de Pușkaș și Czibor. 
Dar. atunci cind se aștepta să 
se vadă majorarea scorului, 
Mor lock și apoi Rahn au ex
ploatat două greșeli ale apă
rării maghiare și au egalat. Cu 
un plus de singe rece și șansă 
llidegkuti și Toth ar fi putut 
reface diferența. Apoi, arbitrul

via. Ei au pus accentul pe con
diția fizică a oamenilor lui 
Sepp Herberger (acuzîndu-i, 
apoi fără a aduce probe că ar 
fi folosit stimulente) și au e- 
logiaț șutul victorios al lui 
Rahn. Acești comentatori au 
omis însă un fapt esențial: 
zdrobitoarea superioritate a-

Fotbal de clasă mondială (VI)

R. F. GERMANIA 1954
englez Ling i-a refuzat lui 
Pușkaș, pe motiv de ofsaid, un 
gol care pare să fi fost valabil, 
și in urma unei noi greșeli a 
lui Boszik se produce lovitura 
de teatru; un șut a lui Rahn 
de la 20 de metri, pe care Gro-î 
sics nu-1 poate reține, schimbă 
soarta meciului. Aceasta a 
fost, in linii mari finala cea 
mai surprinzătoare din istoria 
Cupei Mondiale.

Desigur, s-au găsit și atunci 
comentatori care au încercat 
totul pentru a justifica victo-

rătată de maghiari in optimi
le de finală contra R.F Ger
mania și brutalitatea comisă 
de Liebrich. asupra lui Pușkaș 
care nu a putut participa in 
grelele meciuri contra Brazi
liei și Uruguay-ului, și chiar 
in finală a jucat incomplet re
făcut.

Fritz Walter, acest cavaler 
al fotbalului rămîne unul din 
cei mai mari atacant! ai tutu 
ror timpurilor. Tehnician de 
superclass. el poseda o inteli-

gență a jocului colectiv care 
merita recompensa supremă a 
unui titlu mondial.

Toate fotografiile scenei de 
înmînare a cupei arată pe F. 
Walter, departe de a manifes
ta o veselie delirantă, privirea 
lui, a căpitanului victorios la 

' adresa căpitanului învins, ca
re vine să-l felicite in mod 
sportiv, arată înțelegerea pen
tru o tristețe pe care Pușkaș 
nu încerca s-o ascundă. Scena 
acestei ceremonii a fost, poa
te, singura notă reconfortantă 
in această zi de 4 iulie 1954, 
cînd ..lacrimile** cerului din 
Berna se uneau cu cele ale 
merituoșilor invinși. La 7 iu
lie 1974. după douăzeci de ani 
Germania va încerca (cu rea
le șanse de a intra in finală) 
să cucerească pentru a doua 
' ră Cupa Mondială, reușită 
care se pare că i-ar fi la în- 
domină după pronosticurile 
majorității specialiștilor. Prin 
absența reprezentativelor An
gliei. U.R.S.S. Spaniei se 
găsi o selecționată care 
oprească realizarea 
ambițioase dorințe?

va 
să-i 

acestei

SUPORTER
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Analiză aprofundată, responsabilă, 
jalonare competentă 

a unei activități rodnice de perspectivă

Săptâmîna anului II

Analiză

Tematica majoră a unui interesant concurs

ei socia l-economice în Valea

oa- 
tre-

meros 
resanlâ 
tulată

Dorel POPA, 
student

nu- 
inte- 
inti.

Ion GÎF — DEAC 
student

al P.C.R.,

și promptitudinea 
reprezintă fac- 

asupra cărora 
accentul pentru

Jiului"
„Dezvoltarea tehnicii miniere și implicațiile

Expunere

Amnezia'* unul tată

Cpt. Toma FA1.ON

sandale de plajă
sau i____

ani, 
re- 

Lu- 
ani.

Să cumpărăm, iarna,...
pantaloni scurți ? !

• Plusuri ia toți indicatorii principali ai bi
lanțului pe 1973 • Investițiile pentru reutila- 
re și modernizarea tehnologici de fabricație, în 
centrul atenției • Pași fermi pe calea perfecțio
nării. organizării producției și a muncii • Sar
cini și angajamente mobilizatoare.

După cum s-a releva'. în da
rea de seamă prezentată în 
adunarea generală a salaria- 
ților de la I.F.A. ..Viscoza” 
Lupeni. în cursul anului 1973, 
producția globală planificată 
a fost realizată în proporție 
de 101.4 la sută, producția 
marfă - 100,5, producția mar
fă vîndută si încasată — 100.6. 
fire mătase viscoză — 100.3. 
calitate (extra-primal — 100.1 
Depășirile au fost obținute pe 
seama creșterii productivită
ții muncii, indicator la care 
in aceeași perioadă s-a rea
lizat' un spor dc 643 lei/sala- 
riaL Toate aceste realizări au 
permis ca întreprinderea să 
raporteze îndeplinirea sarci
nilor pe primii trei ani ai 
actualului cincinal cu 21 de 
zile maî devreme, făcînd ast
fel un pas nu prea marc, dar 
sigur spre îndeplinirea art na
iului cincinal înainte dc ter
men.

In atenția comitetului 
menilor muncii in anul 
cut s-au aflat și investițiile 
în curs de realizare, acestea 
avînd în vedere valoarea și 
importanța lor deosebită pen
tru activitatea viitoare a în
treprinderii. Preocuparea pri
oritară a constituit-o în acest 
domeniu contractarea utilaje
lor și asigurarea documenta
țiilor necesare. Cu toate că, 
în prezent, sînt contractate 
93,5 la sută din totalul utila
jelor. avînd. cu excepția unui 
singur proiect, și documenta
ția necesară, ținînd cont că 
s-a intrat în anul punerii în 
îuncțiunc a investiției, se im
pune din partea tuturor fac
torilor interesați să facă toate 
intervențiile necesare în ve
derea contractării tuturor uti
lajelor. cît mai repede.

In atenție a stat în perioa
da analizată și asigurarea u- 
nor condiții normale de mun
că. calificarea și perfecționa
rea pregătirii salariaților (s-au 
organizat două cursuri de ca
lificare, încadrîndu-se. totoda
tă. în muncă 20 de absolvenți 
de școli profesionale). La ora 
actuală cca 610 salariați lu
crează in acord global, 
formă de salarizare introdu
să treptat. începînd cu luna 
iulie 19W. Ca urmare a apli
cării Decretului 162/1973. prin 
reorganizarea structurii func
ționale si de producție, a fost 
întărit sectorul de producție 
cu cadre cu pregătire cores
punzătoare.

Așa cum a reieșit din dez
bați i i. sarcinile dc plan pe 
anul 1974 sînt mobilizatoare. 
1974 fiind anul intrării în 
Tun țiune a noii instalații. 
Pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor, colectivul între
prinderii, 
mitetului 
bui. în 
orii nt.ze

sub îndrumarea co
de partid, va tro- 
primul rind, sâ-și 
activitatea asupra 

creșterii indicelui de utilizare 
intensivă și extensivă a fie
cărui utilaj. Pentru îmbună-

Adunări 
generale ale 

oamenilor 
muncii

> . r

lățirea calității firelor și eli
minarea cauzelor reclama- 
țiilor și sesizărilor, va trebui 
asigurată respectarea întoc
mai a fluxului de fabricație 
și generalizarea experienței 
pozitive a formației filatură 
— în întreaga secție fire — 
în ceea cc privește reducerea 
deșeurilor de fabricație, cu 
atît mai mult cu cît procentul 
admis de deșeu în 1974 este 
mai mic decît cel realizat în 
anul trecut cu 44 la sută.

Pentru punerea în funcțiu
ne a instalațiilor noi la terme
nul planificat (31 decembrie 
1974). a vi nd in vedere volu
mul mare al lucrărilor de exe
cutat. se impune perfecta
rea urgentă a tuturor con
tractelor cu toți antrepreno
rii. m corelație cu graficul de 
eșalonare a lucrărilor precum 
și perfectarea tuturor contrac
telor de utilaje și echipament, 
avînd grijă în mod deosebit 
ca livrarea acestora să fie 
făcută in corelare cu grafice
le de montaj.

Adunarea a adoptat răspun
sul la chemarea la întrecere 
lansată de combina’ul petro
chimic Borzeșii către toate 
i’nitățile M. I. Ch. pentru depă
șirea indicatorilor do plan pe 
anul 19"4. S-a dezbătut și a- 
probaL realizarea următoare
lor obiective': dephșirCa’ pla
nului la producția globală și 
marfă cu 350 mii lei : depă
șirea planului la producția 
marfă vîndută și încasată cu 
350 mii Ici ; creșterea produc-

tivității muncii, față dc sar
cina planificată cu 210 lci/sa- 
larial : creșterea ponderii pro
ducției dc fire dc calitate su
perioară (extra-primn) de la 
71.6 la sută la 71.9 la sută : 
reducerea cheltuielilor de pro
ducția și realizarea dc econo
mii la prețul dc cost in va
loare de 100 mii lei: in vede
rea perfecționării pregătirii 
profesionale și îmbunătățirii 
condițiilor dc muncă ale sala
riaților. se vor califica și 
perfecționa pregătirea profe
sională a 222 salariați prin 
scoli și cursuri, imbunătățin. 
du-se condițiile dc microcli
mat la toate locurile dc mun
că.

Ca formație fruntașă pe în
treprindere. atelierul merano- 
energetic. a lansat o chemare 
la întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor prevăzute pentru anul 
1974. chemare la care au răs
puns toate formațiile de lu
cru.

Firul roșu al discuțiilor din 
cadrul adunării a fost orien
tat spre problemele cheie ale 
îmbunătățirii activității de fa
bricație sub toate asoectele.

Operatorul chimist Nicolae 
Mateescu, în cuvintul său a 
accentuat asupra rolului deter
minant in realizarea și depă
șirea sarcinilor pe anul 1974 
pe care îl are disciplina în 
muncă cît și cea tehnologică. 
T.a rîndul său ing. Arthur 
Dărîngă, șeful instalației fi
latură. a subliniat importan
ța respectării parametrilor dc 
fabricație în lupta pentru re
ducerea deșeurilor admise 
împărtășind participanților 
din experiența pozitivă în 
acest domeniu de la instala
ția pe care o conduce.

Un cerc larg de probleme 
vizînd îmbunătățirea în con
tinuare a procesului de pro
ducție a mătăsii artificiale au 
abordat de asemenea vorbito
rii loan Ionici. Tiberiu Far- 
kaș. Ludovic Vcnczel, Erma 
Farka.ș, Corneliu Marin, Dio- 
nisiu Muntean. Francisc Mar- 
tonosy, Aron Fcncea, Constan
tin Barna, Ștefan Bighe și 
Nicolae Bădău.

Din întreaga desfășurare a 
adunării, din propunerile fă
cute de participant^ la dis
cuții. din angajamentele asu
mate s-a degajat hotărîrea 
fermă a întregului colectiv a 
întreprinderii de a muncii cu 
simț de răspundere și de a 
depune toate străduințele pen
tru obținerea unor rezultate 
superioare în producție, dem
ne de a cinsti prin ele istori
cele '^■'^«huen'o din acest an 
— cea- de a 30-a aniversare a 
eliberării și cel de-al Xl-lea 
Congres nl P.C.R

M. BLENDEA
I.F.A. „Viscoza” Lupeni

in-In cadrul ciclului „Țora ii 
treagă o singură voință 
cincinalul inainte de termen", 
lector universitar Florian lovan 
a prezentat, in fața unui 

auditoriu, o 
expunere 

„Productivitatea și

De curind a avut loc analiza 
activității biroului A.S.C. de la 
Facultatea de mine de către 
biroul C.U.A.S.C. din institut, 
la care a participat tovarășul 
Nicolae Haneș, primul secretar

Semnificației politice deo
sebite a acestui an îi sînt de
dicate numeroase manifes
tări culturale și profesiona
le. expresie vie a cinstirii 
evenimentelor pe care lc vom 
sărbători. Anul XXX al c- 
liberării patriei și Congre
sul al Xl-lea 
sint prilejuri do reflectare a 
simțirii patriotice și în rîn- 
dul studenților de la insti
tutul de mine. Miercuri după 
amiază, in aula I.M.P. a- 
proape 150 dc studenți, ca
dre didactice și invitați au 
fost martorii unei inițiative 
pe cît de interesantă. pe 
atît de reușită. Decanatul 
Facultății de electromecani
că, organizația de partid și 
consiliul U.A.S.C. din ceta
tea universitară petroșănea- 
nă au organizat un intere
sant concurs ..Cine știe cîș- 
tigă” pe o temă de un larg 
interes: „Mecanizarea și im
plicațiile ei social-eronomicc 
în Valea Jiului’’.

La start s-au prezentat' 9 
echipaje, formate din 3—4 
studenți reprezentanți ai gru_

(Urmare din pag. 1)

mulțumiri, interpelind cîțiva 
cetățeni care, deși și-o dori
seră inițial, nu s-au putut si
tua, ieșind din magazin, în 
ipostaza de cumpărători sa- 
tisfăcuți. ci doar de „căută
tori- de articole... „himere".

— Caut de mai multe săp- 
tâmîni treninguri de copii. Am 
și eu doi băieți cărora li se 
pretide la școală, la ora de 
educație fizică un asemenea 
echipament. Dar nu găsesc 
nicăieri.. (Ilie Dragomir, mi
ner E. M Dîlja).

— Bocanci de schi sau pati
ne fixe mi-am pierdut speran
ța să mai pot găsi, fiindcă caut 
aceste sortimente de astă- 
toarrmă.. (Iudith Kalman, e- 
levă. Vulcan).

Din nou dăm cuvintul 
ponsabilului :

— Un caz elocvent 
glijare a obligațiilor 
viciu îl constituie 
că merceologii de la 
nu ne-au consultat și 
cei care cunoaștem cel 
bine cerințele de articole — 
atunci cînd au întocmit ne
cesarele de mărfuri. Personal

res-

ne- 
ser- 

faptul 
Deva 

pe noi.
mai

de 
de

am fost la Reghin, la furni
zorul principal al rețelei 
noastre cu ..jalba-n proțap", 
cum se mai zice, pentru a ne 
onora cîteva comenzi supli
mentare. Dar. nu am putut 
face nimic. Era prea tîrziu 
pentru a ne mai fi reparti
zate cotele de mărfuri soli
citate.

— Din lipsa de preocupare 
a factorilor responsabili 
la I.C.R.M. Deva, avem 
suportat noi 
— ne spunea 
na Toina, secretara comitetu
lui de partid de la I.C.S. măr
furi industriale Petroșani. 
Spre d'‘osebire de alte jude
țe. mai puțin favorizate de 
condițiile de mediu înconju
rător propice practicării spor
turilor de iarnă — dar care 
stau bine la capitolul apro
vizionare cu articole sportive 
de sezon — noi sîntem mereu 
vitregiți, 
cind 
care 
doar 
vom 
să 
noastre speranțe vor fi 
plătite prin onorarea fermă a

de 
de 

consecințele 
tovarășa Elc-

în conjunctura 
pîrtiile înzăpezite de 

sîntem înconjurați sînt 
la doi pași. Acum, cînd 

la contractări, 
îndelungile 

râs-

merge 
vedem dacă

necesarului de 
live specifice 
alb.

Subscriem și
ile exprimate mai sus, argu
mentând aceasta doar prin 
cîteva realități certe din via
ța sportivă a Văii Jiului. Nu 
este posibil ca unicul ma
gazin din Petroșani, specia
lizat în desfacerea articole
lor sportive, să se prezinte la 
ora actuală cu o „carte de vi
zită" atît dc nesemnificativă. 

’Și asta, in conjunctura în 
care. în municipiul nostru 
își desfășoară activitatea 
competițională un mare nu
măr de echipe, de diferite 
discipline și nivele valorice 
în cadrul cărora sportul de 
performanță se vrea și se 
încearcă 
cat 
majoritatea 
sînt 
rativ cu
ne 
penuria 
sportive din magazinul
80 — principala lor sursă de 
aprovizionare cu echipament 
— a devenit o piedică greu 
de trecut.

mărfuri spor- 
anotimpului

noi la opini-

din răsputeri ridi- 
la cote superioare. Dar. 

acestor echipe 
handicapate — compa- 

echipe din alte zo
aie țării — de faptul că 

acută de articole
nr.

? I SICA J UNGI

calitatea doua noțiuni
care converg spre același țel". 
Inteicsul studenților fața de a- 
ceosto problema majoră a eco
nomiei naționale s-a menlfestăt 
prin atenția cu care au urmă
rit această expunere,

al comitetului U.T.C. din muni
cipiu. In darea de seama pre
zentată de Aurel Stanciu, pre
ședintele C.U.A.S.C. de la Fa
cultatea de mine, s-a analizat 
activitatea fiecărui membru al

pelor din cadrul anilor de 
studiu, de la toate secțiile 
celor două facultăți. In per
soana lectorului universitar 
Scptimiu Krausz, prezenta
rea întrebărilor in cadrul 
concursului a căpătat o doză 
de interes deosebit. Juriul, 
al cărui președinte a fost a- 
les prof. dr. ing. Reia Nagy, 
a inclus n<- lingă cadrele di
dactice din institut și re- 
reprezentanți ai studenților, 
ai consiliului Uniunii aso
ciațiilor studenților comu
niști. Setul de 24 de între
bări a cuprins zone de larg 
interes din viața Văii Jiu
lui. din minorit în general. 
Astfel ele au abordat aspec
te ale vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu în muni
cipiul Petroșani și în ca
drul institutului. probleme 
de producție, viteze dc îna
intare la lucrările miniere 
în subteran, posibilități de 
aplicare a complexelor mi
niere de abataj, principale
le caracteristici ale benzilor 
transportoare, măsuri pentru 
mecanizare în etapele urmă-

biroului in cadrul resortului de 
care răspunde, aducindu-le a- 
precleri studenților Octavion 
Herbei, loan Ferchiu și Mihai 
Gligor pentru felul in care ou 
dus Io îndeplinire sarcinile pri
mite. Ionel Frățilă, secretarul 
C.U.A.S.C. din institut și șei 
lucrări llie Rotunjeanu, preșe 
dintele C.U.A.S.C. din institut, 
ou apreciat ca pozitivă acti
vitatea depusă, dind in același 
timp indicații privind activi
tatea de viitor a biroului pen
tru atingerea obiectivelor pro

Se continuă organizarea, la 
clubul studențesc, a „Săptămi- 
nii anului". Astfel a avut loc 
„Săptămina anului II mine”, 
in cadrul căreia s-ou organizat 
o seamă de activități intre care: 
prezentarea, prin diapozitive, 
a picturii și a lucrărilor de for
tificație din Italia de la curtea 
lui Ludovic Mauro ale lui 
Leonardo da Vinci, de către

loarc, necesități corelate cu 
rezolvarea științifică a ac
ționărilor hidraulice și pneu
matice. de sarcinile funcției 
inginerești, mutațiile produ
se dc toți acești factori în 
munca și viața oamenilor. 
Răspunsurile foarte bune au 
făcut ca in final să nu exis
te o diferență prea mare la 
punctaj intre cei clasați în 
frunte. Iată ciștigătorii: LO
CUL I grupa 1169 — anul
I\ Facultatea dc mine avînd 
drept reprezentanți pe Aris
tide Boyte, Traian Țig, Cor
nel Ticula, losif Gruneanțu. 
LOCUL II grupa T.C.M. 
a anului IV electro: Doina 
Ozun Viorel Ghiniș, Vic
tor Bolosin. LOCUL III — 
reprezentanții anului III e- 
lectro ingineri : Lucia Voi- 
nea, losif Andraș. Andrei 
Tiberiu. MENȚIUNE : echi
pajul anului II electro sub- 
ingineri format din : Mari- 
nică Berindei. Vasile Orna- 
nia.

Laureaților le-au fost ofe
rite numeroase premii în 
obiecte și cărți. Desfășurarea

puse prin planul de activități. 
Comunicarea sarcinilor, per
fecționarea modului de trans
mitere, filiera 
realizării lor 
tori esențiali 
trebuie pus 
reușita activității de asociație.

Tovarășul Nicolae Haneș a 
recomandat biroului de o reali, 
za o mai strinsă legătură cu 
birourile anilor de studii, 
vederea transmiterii și 
varii sarcinilor.

lector universitar Zoe Diacones- 
cu și un concurs „Cine știe 
ciștigă" pe teme de cultură 
generală. Ciștigătorii acestui 
concurs au fost Aurora Mora- 
riu - anul I electromecanică, 
losif Andraș - anul III electro
mecanică și Sanda Sandu 
anul II mine.

întregului concurs a eviden
țiat valențele instructiv-edu- 
cative deosebite ale acestui 
gen dc manifestări. Concu- 
renții, în egală măsură ca și 
toți cei prezenți, au dezbă
tut cu acest prilej, într-o 
formă vie. atractivă sarcinile 
deosebite care stau în fața 
viitorilor specialiști, care vor 
desfășura în curînd o activi
tate complexă de coordona
re tehniro-organizatoricâ a 
producției, dar și o muncă 
de mobilizare cu pronunțat 
caracter ideologic. Concursul 
a reliefat totodată influen
ta hotărîtoare pe care o are 
continua perfecționare a 
tehnicii miniere in dezvol
tarea economică și socială 
rapidă a Văii Jiului.

Axat pe o tematică de in
teres major, bucurindu-se 
de o largă participare și de 
o organizare remarcabilă, 
recentul concurs al studen
ților petroșăneni poate fi 
apreciat ca o reușită deose-

losif Gruneanțu, Aristide Boy te, Traian 'J’ig și Cornel Ticula (stingă), Viorel Ghiniș. Doina Ozun și Victor Bolo
tin (dreapta) constituie două echipaje a căror concentrare din timpul concursului s-a materializat în satisfacția clasării 
pe primele locuri. Foto : Mitică MITUGA

Factorii cu atribuții și res
ponsabilități pe linia aprovi
zionării magazinelor cu ar
ticolele sportive nu trebuie să 
uite sau să minimalizeze fap
tul că prevederile Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27 februarie — 3 martie 1973, 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului subliniază impor
tanța asigurării bazei de ma
teriale sportive necesare 
ti vizării sportului dc 
și de performanță. Deci, 
deziderat, impus dc o necesi
tate obiectivă 
vizionării 
articole 
nelor de 
sub 
o sarcină

ac- 
masă 

un

pe linia apro- 
cu materiale și 
sportive a magazi- 
specialitate devine 

acest aspect obligație, 
ce trebuie dusă 

ncîntîrziat la îndeplinire.
Așteptăm, 

și răspunsul 
in această 
mai grabnic 
ne apuce vara așteptînd so
sirea în magazine a... schiu- 
rilor, patinelor și bocanci
lor !

așadar, măsurile 
factorilor vizați 

direcție. Cît 
însă, ca să nu

Fumuri
In jurul orei 21,00. in da

la de 5 februarie a.c., la co
fetăria „Carpați11. deși erau 
și mai sînt încă afișate trei 
pa nea rd c avertizoare, care 
consemnează interzicerea 
fumatului in local, înăuntru 
era un fum gros sâ-1 lai cu 
cuțitul, nu altceva. La me
se o mulțime de tineri — u- 
nii netunși de nici ei nu mai 
știu de cind — își sorbeau 
cafeaua, în timp ce... fumau 
pe rupte, Cîțiva dintre ei 
au fost identificați. Ioan Di- 
aconu (21 ani, din Petroșani, 
fără ocupație), loan Habian 
(20 de ani, angajat la depo
ul C.F.R. Petroșani), Vasile 
Lupa (23 de ani. mecanic Ia 
E.G.C.), Mlhaii Chirilă (20 
de ani din Petroșani). Sur- 
prihzător este și faptul că 
în loc să atragă atenția con
sumatorilor ca să respect»' 
indicația de a nu fuma aici. 
P. Ingrid, o angajată a u- 
nității. în compania unui 
grup do tineri se afla toc
mai ea în ipostaza de con
travenientă, trăgînd cu ne
saț dintr-un „supcr-long1. 
După cîte se vede aici la 
„Tup-Tup“ (adică la cofetă
ria „Carpați") vorba unui 
mucalit, „doar acolo, pe pe
rete, unde-i afișul nu-i voie 
să fumezi, dar în sală1’... Oa
re chiar așa să fie? .’

Valeriu Belei din Petro
șani s-a despărțit de soția 
sa legitimă, care, în aceas
tă situație, a fost nevoită să 
se încadreze in cîmpul mun
cii, plecînd pentru aceasta 
la Hunedoara. Căsătoria 
lor deși destrămată, avea 
totuși o „piesă forte", ce nu 
putea fi ignorată, la „dosa
rul familiei”: o fiică mino
ră căreia tatăl trebuia sâ-i 
asigure întreținerea. Eschi- 
vîndu-se timp de trei ani de 
la această obligație legală și 
umanitară, Valeriu Belei 
s-a autodefinit în ochii se
menilor ca un ins lipsit de 
omenie, de dragoste pater
nă. A procedat aidoma cu
cului din poveste. Și doar 
V. B. nu-i cuc, de bună sea
mă, însă nici suferind de 
amnezie nu-1 putem crede. 
Așa ceva — întreținerea 
propriului copil — nu se ui
tă și nu-i este permis nimă
nui. niciodată să uite așa

0 „plătică mare"

E I

Economisirea energiei eiectrice 
începe cu... DISTRIBUȚIA

(Urmare din pag. 1)

Casa de filme „Wall Dis
ney" nu este numai citadela 
desenului animat, ci ea lu- 
arează cu real succes și în do
meniul Ulmului „vru", precum 
și în siera — lucru nu îndea
juns de cunoscut de cinefili 
— documentarului.

„Pisica junglei" este un 
lung metraj documentar con
sacrat spectaculoasei zoosiere 
din jungla Amazonului. Cu 
foaie că filmul are un scop e- 
ducativ declarai, anume a- 
eela de a prospecta coifuri de 
lume îndepărtate, facililînd 
spectatorului de cinema un 
eontact pasionant cu o zonă 
geografică anevoios tangibilă, 
spectacolul oierii de „Pisica 
junglei* este unul de soi ales. 
Regizorul James Algar cu
noaște foarte bine nivelul me
diu de percepție științifică a 
spectatorilor. Știe, de aseme
nea, că publicul solicită nu 
prelegeri savante, ilustrate 
ici-colo eu imagini policro
me, ci el cere și dorește o i- 
magine de sinteză a ținutului 
exotic, imagine care încorpo
rează toate sau mai toate no
tele definilorii ale respectivu
lui ținut.

„Pisica junglei" respectă a-

cea lege a documentarului, in 
virtutea căreia acesta contri
buie cu dale prețioase la im- 
bogâfirea culturii generale. E- 
xistă in iilm două ieluri de 
momente și ca atare două te
luri de reacții diferite. Spec
tatorul are parte, pe de o par
te, de senzafia redescoperirii

la colibri (care 
niște nestemate 
nă la cele mai stranii arătări 
ale zonei Amazonului. Ve
dem, apoi, patrupezii mișu- 
nînd in cețurile misterioase a- 
le pădurii tropicale, îi vedem 
cu habitudinile lor, trăind o 
existență plină de drame In-

sini, parcă, 
înaripate) pi-

Carnet cinematografic

unor lucruri știute și apoi ui
tate, bucurîndu-se, pe de altă 
parte, de receplionarea unor 
chestiuni inedite, neștiute pî- 
nă la vizionarea peliculei

In acest fel, „Pisica junglei" 
răspunde, credem, unei com
plexe comenzi de cultură, o- 
norind, cu alte cuvinte, func
ția gnoseologică a documen
tarului.

„Persona/ele" filmului iac 
parte dintr-o faună bogată și 
extrem de diversă. Ca-ntr-un 
muzeu viu, se desfășoară in 
la(a noastră viața celor mai 
diverse specii de păsări, de

vizibile ochiului omenesc. 
Privirea aparatului de filmat 
pătrunde, insă, și in unghere
le cele mai obscure urmărind 
viata animalelor printre lia
ne, în rămurișul des al copa
cilor seculari, printre florile 
de o alură luxuriantă, fantas
tică.

Dar — cum însuși titlul Ul
mului arată — protagonistul 
este imensa pisică a junglei, 
jaguarul superb, felina tărca
tă, inaintind cu puși de cati
fea >n desișul sălbatec, cău- 
tlnd, găsind și devorînd pra
da lipsită de apărare. Există

ceva bizar în discrepanta 
(morala, am zice, daca ar e- 
xista ethos in zoosferă) din
tre frumusețea desăvîrșită a 
răpi luatei iei ine și cruzimea 
sa nesăbuită. Setea de singe 
găzduită de un trup sprinten 
colportă un aer demonic. Si 
totuși, tiara feroce este de o 
tandrele inimaginabilă cu puii 
bleguți, din preajma cărora 
doar ghemoloacele de lină ri
le unei bunici lipsesc, pentru 
a li integrali intr-un 
dilic.

Planurile lungi 
tocmai dualitatea 
comportament felin, 
intre disponibilitatea 
o joacă frenetică și perma
nenta stării de atac. Ochii de 
smarald ai jaguarului. încor
darea perpetuă a mușchilor 
prelungi și oțeliți, grajiozila- 
lea infinită compun o imagi
ne spectaculoasă.

Peste cinci ani au durat tur
nările acestui documentar în 
condiții extrem de diiicile. A- 
cesl lucru este, poate, ultimul 
care ne vine in minte în timp 
ce vizionăm cu îneîntare și 
chiar cu uitare de sine „Pisica 
junglei".

buțiQ va permite colectivului 
nostru să se achite integral 
de sarcina ce ne-a fost tra
sată de a reduce coeficientul 
pierderilor de energie din 
rețea dc la 9,76 la sulă la. 9.1 
la sută, contribuind astfel la 
mai buna valorificare a ener
giei electrice achiziționată din 
sistemul energetic național.

Alături de modernizarea sis
temului de distribuție, un rol 
deosebit in reducerea pierde
rilor de energie îl are limi
tarea și, în final, eradicarea 
consumului ilicit de energie 
electrică. In acest scop se 
preconizează montarea, pînâ 
la sfîrșitul anului, a unui nu
măr de 11 270 contoare elec
trice pentru consumatorii cas
nici. Prin aceasta se 
da în mod practic 
de plată al energiei electrice 
în paușal și se vor obține e- 
conomii anuale de 7 milioane 
Kwh.

Iluminatul public constituie, 
de asemenea, 
important de 
că la nivelul 
nicipiu. Prin 
în continuare 
vitâți. fără a afecta însă gra
dul dc confort urban al loca
lităților. se va obține pînă la 
finele acestui an o economic dc 
450 000 Kwh energie electrică.

Colectivul secției de distri- 
energiei electrice va

va lichl- 
s’stcmul

un consumator 
energie electri- 
intregului inu- 

raționalizarea 
a a x-stui acti- 

afecta însă gi 
n al Io»

intensifica și controlul abona- 
ților casnici, a întreprinderilor 
și instituțiilor, urmînd ca, prin 
remedierea operativă a tutu
ror deficiențelor constatate și 
prin eliminarea tuturor căi
lor de risipă, care mai per
sistă. să se recupereze anual 
o cantitate de energie elec
trică de 1.2 milioane Kwb.

Trebuie 
ceasta cantitate de 
lectricâ preconizată a 
nomisi prin modalitățile 
menționate prezintă o impor
tanță deosebită, ea fiind e- 
chivalentul consumului de e- 
norgie electrică al Văii Jiului 
pe timp dc 17 zile. Acest 
program de economisire a e- 
nergiei electrice este, desigur, 
complex, realizarea lui inte
grală necesitând mobilizarea 
responsabilă a tuturor facto
rilor implicați.

Colectivul secției noastre 
va depune toate eforturile 
pentru realizarea în termen 
a tuturor măsurilor tehnice și 
organizatorice elaborate, fă- 
cînd ca economisirea de ener
gie electrică să devină efecti
vă încă de la primul act al 
consumului său : distribuirea 
la abonații industriali și cas- 

.nici.
Toate aceste preocupări nu 

vor putea fi valorificate pe 
deplin, fără sprijinul întregii 
populații a municipiului. Fie 
că este vorba de consumul 
cosnic sau dc activitatea de la 
fiecare loc de muncă, econo-

menționat că a- 
energie e- 

se eco- 
:us-

misirea energiei electrice este 
o acțiune care devine reali
tate numai prin activitatea 
conștientă a fiecărui om al 
muncii, a fiecărui locuitor al 
municipiului.

Atît pentru salariații secției 
noastre, cît și pentru întreaga 
populație a municipiului, înflă
cărată chemare a partidului 
va trebui să constituie un în
demn pentru dezvoltarea spi
ritului de economie, conștienți 
fiind că fiecare kilovat oră 
economisit reprezintă o contri
buție efectivă la accelerarea 
ritmului de dezvoltare econo
mică și socială a întregii țări.

Teodor Plătică (34 de 
căsătorit, fără ocupație 
cidivist, domiciliat în 
peni) și Ion Mare (36__ ,
căsătorit, 3 copii, fără ocu
pație. antecedente penale, 
domiciliat în Vulcan). în 
perioada iunie 1972 — ianu
arie 1973 au comis un nu
măr de 5 furturi. Și anume: 
de la cooperativa din Run- 
cu, județul Gorj au „săltat" 
mai multe obiecte de îmbră
căminte, de la A. D. din Lu- 
peni. au furat țuică și ali
mente, un radio portativ, 
tin ceas și alte obiecte, pre
cum și o... oaie pe care, du
pă ce au sacrificat-o, s-au 
ospătat din ea două zile, la 
o stînă părăsită. Apoi, din 
Cîmpu lui Neag au furat de 
la H. E. două aparate de 
radio. îmbrăcăminte s a. Du
pă atîtea fărădelegi comise, 
cei doi amici de „breaslă" 
au primit în cadrul legal, 
de această dată, pedepsele 
ce le meritau: T. Plătică o... 
„plată" de 5 ani închisoare, 
iar I. Marc aproape tot o 
detențiune așa de... mare: 4 
ani și 6 luni. După atitea 
haine, ceasuri, aparate de 
radio și oi furate e inevita
bil să nu constați că au fă
cut-o de... oaie!

N. GHERGIIIN, 
judecător

INSTITUTUL DE MINE 
PETROȘANI

anunță
In data de 21 februarie 1974, ora 10,00, în 

aula institutului, are loc susținerea publică a te
zei de doctorat cu titlul „STUDIUL SUSȚINE
RII LUCRĂRILOR MINIERE VERTICALE 
PENTRU CONDIȚIILE DIN VALEA JIU
LUI”, elaborată de ing. CORNEL HIRIAN.

Teza poate fi consultată în sala de lectură a 
bibliotecii institutului.

tablou i-

surprind 
acestui 

oscilind 
pentru

Al. COV.\( I

REINNOIȚI-VĂ ABONAMENTELE LA ZIARUL

Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile șl dlfu 

zorii de presă din întreprinderi.
ASIGDRATI-VĂ din timp 

ZIARUL DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT I

Mica
publicitate
SOȚUL — Zameț Ștefan 

anunță că, la 17 februarie 
1974, se împlinește un an de 
la moartea soției ZAMEȚ 
IOZEFINA. Amintirea-i 
scumpă va rămîne veșnic 
în inimile celor dragi.

riKRDUT ecuson nr. S358 
pe numele Suciu loan, elibe
rat de Preparația cărbune
lui Petrila. II declar nul.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu TELEGRAME EXTERNE
în Republica Liban

Decernarea titlului
de doctor honoris causa
al Universității libaneze

președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule

Domnilor

rector.

miniștri.
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Tovarâșului Nicolae 
Ceaușescu i se oferă un fru
mos buchet de flori din cartea 
studenților și cadrelor didacti
ce.

Rectorul Universității liba
neze. prof. dr. Edmond Naim, 
adresează un vibrant omagiu 
înaltului oaspete, elogiind per
sonalitatea șefului statului ro
mân. Rectorul dă apoi citi
re hotâririi Senatului univer
sitar prin care, la propunerea 
Facultății de drept și științe 
social-politice. se conferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
titlul de doctor honoris causa 
pentru înalte merite în activi
tatea sa îndelungată, pentru 
ridicarea României pentru 
sprijinul si inițiativele sale in 
favoarea luptei popoarelor 
pentru pace, libertate și inde
pendență.

In aplauzele asistenței, rec
torul universității, înconjurat 
de membri ai Senatului. în- 
mînează președintelui Nicolae 
Ceaușescu Diploma de doctor 
honoris causa. împreună cu- 
insemnele acestei înalte dis
tincții. Toți membrii Senatului 
universitar felicită călduros 
pe conducătorul României so
cialiste.

Inveșmîntat in toga univer
sitară. președintele Consiliu
lui de Stat al României este 
invitat în prezidiul adunării, 
de unde rostește tradiționalul 
cuvînt.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost sub
liniat în repetate rînduri cu 
aplauze îndelungate de toți 
cei prezenți. Apoi. în saloane
le universității, președintele 
Consiliului de Stat al Români
ei primește felicitări din par
tea celorlalte personalități a- 
le vieții științifice și culturale, 
din partea studenților, se în-

trcținc cordial cu persoanele 
prezente la solemnitate.

La plecarea de la universi
tate asistăm din nou la o ma
nifestație entuziastă a studen
ților de simpatie și prețuire 
față do conducătorul Români
ei.

★

Părăsind universitatea, co
loana oficială se îndreaptă 
spre punctul turistic Jeita. si
tuat la o distanță de 18 km de 
Beirut, pe versantul Munți
lor Liban. Aici este vizitată 
grota cu același nume, un 
splendid monument al naturii 
care se înscrie printre cele 
mai spectaculoase grote din 
lume.

Milioane de stalactite și sta
lagmite creează un decor fe
eric ingenios pus în valoare 
printr-o iluminație adecvată, 
transformînd această capodo
peră a naturii într-un punct 
de atracție pentru turiști de 
pe toate meridianele.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu felicită pc gazde 
pentru preocuparea lor de a 
scoate în evidență frumuseți
le acestei grote, de a le pune 
la dispoziția publicului larg, 
do a transforma acest loc în
tr-un centru de cercetări spe
ologice.

La amiază. președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoa
nele cale îl însoțesc au fost 
oaspeții președintelui Republi
cii Liban. 'Suleiman Frangich, 
la un club de agrement situat 
pe malul Mării Mediterane.

Au luat parte președintele 
Consiliului de Miniștri Taki- 
eddine Solh. ministrul aface
rilor externe, Fouad Naffah, 
și alți membri ai guvernului 
libanez.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
s-a înapoiat la reședința din 
Beirut.

Domnilor ambasadori,

Domnilor 
liului universitar.

membri ai Consi-

Doamnelor și domnilor.

Este pentru mine o mare 
cinste și plăcere de a primi 
astăzi acest înalt titlu de 
„doctor honoris causa “ al u- 
niversității dumneavoastră. 
Consider aceasta ca o expresie 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele 
român și libanez ca o apre
ciere a activității poporului 
român pe calea făuririi orin- 
duirii socialiste. Văd in a- 
ceasta și o apreciere a felului 
in care personaj am acționat 
și acționez pentru bunăstarea 
și fericirea poporului meu, 
împotriva exploatării și asu
pririi, pentru dreptate socială 
și națională, pentru prietenie 
și colaborare intre popoare, 
fără deosebire de credințe re
ligioase și concepții filozofice, 
pornind de Ia necesitatea li
nei cooperări care să asigure 
prosperitatea și bunăstarea fi
ecărei națiuni, a întregii ome
niri.

Este adevărat că popoarele 
noastre — român și libanez — 
se cunosc de mult. Au cunos
cut mult timp asuprirea străi
nă și s-au întîlnit în unele îm
prejurări. Acum aproape 300 
de ani. in România s-au tipă
rit in limba arabă unele lu
crări. Am luptat împreună 
pentru eliberarea națională, și 
istoria a demonstrat că, atunci 
cind popoarele sînt hotărîte 
să-și apere independența, să 
devină libere, să-și făurească 
o viață așa cum o doresc ele, 
nu există forță în lume care 
să Ic mențină sub asuprire și 
dominație. (APLAUZE).

Poporul român și-a ales un 
drum nou încă acum 30 de 
ani, a pășit pe calea construi
rii societății noi socialiste. 
Doresc să vă împărtășesc dum
neavoastră — care mi-ați fă-

cut cinstea de a-mi acorda a- 
cest titlu — câ in acești ani 
poporul român a obținut suc
cese remarcabile in dezvolta
rea sa economică și socială. 
Industria a crescut do peste 
28 de ori. S-a dezvoltat pu
ternic agricultura. A crescut 
bunăstarea întregului nostru 
popor. S-au dezvoltat puter
nic invățămintul. știința, cul
tura. De altfel, societatea so
cialistă, pe care noi o edificăm 
are la bază cele mai noi și mai 
înaintate cuceriri ale științei 
și culturii, se bazează pe con
cepția cea mai înaintată des
pre lume. Sintem conștienți că 
progresul general, făurirea li
nei societăți care să asigure 
satisfacerea din plin a tutu
ror necesităților omului, ma
nifestarea plenară a sa in toa
te domeniile de activitate, nu 
este posibilă docil intr-o orîn- 
duirc înaintată în care știința, 
cultura să fie la col mai înalt 
nivel și pe această bază, să se 
creeze o puternică industrie 
și agricultură, să crească ni
velul de viață al tuturor oame
nilor. O astfel de societate 
construim noi în România. Vă 
rog să nu credeți cumva că 
subapreciem greutățile pe ca
re le-am avut, că subapreciem 
greutățile pe care le mai avem 
de învins spre atingerea aces
tor obiective. Sintem conști
enți că mai avem încă mul
te de făcut, dar sintem hotă- 
rîți — unind eforturile între
gului nostru popor — să asi
gurăm făurirea societății in 
care omul să fie stăpîn pe de
plin pe destinele sale.

In acest spirit ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm îm
potriva oricărei asupriri a u- 
nui popor de către altul, pen
tru dreptul fiecărei națiuni de 
a fi stăpînă pe destinele sale, 
de a-și făuri viața așa cum o 
dorește, fără nici un amestec 
din afară. (APLAUZE).

Ne pronunțăm pentru o po
litică de largă colaborare în
tre națiuni. In lumea de astăzi 
nici un popor nu poate să ob
țină succese în dezvoltarea sa
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este suficient de gros 
practicarea schiului. 
Libanului sînt locuiți pînâ 
dincolo de 1500 de metri.

Livezile de meri urcă pi
pă la înălțimi de peste 1 000 
de metri alături de bătrînii 
măslini. Dincolo de munți, 
pe platoul Bekaa, primăva
ra. cireșii, câișii și piersicii 
în floare incintă privirile 
vizitatorilor. Toamna, cior
chinii grei de struguri atîr- 
nă pe palierele de sîrmă ale 
renumitelor podgorii 
Cht'oura și Krara.

De-a lungul țărmului 
rii, la Nord, dar mai 
la Sud de Beirut, spre Sori- 
da și Tyr, Gșia îngustă de 
cimpie este acoperită de li
vezi de citrice și plantații de 
bananieri. O parte impor
tantă a producției lor. ală
turi de merele din munți, 
constitue principalele artico
le de export ale agriculturii 
libaneze, la care s-a adău
gat. in ultima vreme, și un 
puternic sector avicol. Li
banul este una din principa
lele țări producătoare și ex
portatoare de mere și citri
ce din Orientul Apropiat. 
Din livezile sale se recoltea
ză anual peste 200 000 tone 
de mere și cam aceeași can
titate de portocale, mandari
ne. lămîi și grefruituri de 
diferite soiuri. In ultimii ani 
au fost depuse intense efor
turi din partea statului în 
vederea unei rapide moder-

pentru 
Munții

nizări a agriculturii, sporin- 
du-se, totodată, suprafețele 
cultivate prin ameliorarea 
solurilor aride. Un rol im
portant in această acțiune 
îi are .Planul verde" orga
nism autonom creat pe lin
gă Consiliul de Miniștri. El 
a fost lansat în 1964, urmă
rind patru obiective princi
pale : creșterea producției, 
scăderea prețului de cost,

120 000 persoane lucrează în 
industrie.

In capitala țării se reali
zează 50 la sută din produc
ția industrială a țării. Ală
turi de industria textilă și 
alimentară se dezvoltă și 
alte sectoare aflate la înce
put de drum, cum ar fi ener
getica, petrochimia, metalur
gia. Produsul național brut 
a fost de 1.35 miliarde do-

imbunâtățirea desfacerii pro
ducției, introducerea în cir
cuitul agricol a terenurilor 
necultivate. dar potențial 
productive, prin lucrări de 
ameliorare. Ca prime rezul
tate menționăm și 
anuală a suprafeței 
cu 2.1 la sută în 
1965 — 1970.

In ultima vreme
se acordă o atenție sporită 
dezvoltării industriei textile, 
de ciment, alimentare, rafi
nării petrolului (2 milioane 
tone anual, 50 la sută din 
totalul investițiilor) ;

creșterea 
cultivate 
perioada

în Liban

lari (1968) din care indus
triei îi revine 13.6 la sută, 
iar agriculturii 9,2 la sută ; 
comerțului, în schimb, îi revi
ne 32 la sută. Contribuții im
portante la venitul național 
aduc turismul — 250 milioa
ne dolari anual, tranzacțiile 
financiare și tranzitul. Este 
suficient, în acest sens, sâ 
amintim faptul că Libanul 
este denumit în domeniul 
bancar „Elveția Orientului". 
Cele 80 de bănci fac parte 
din categoria celor mai pu
ternice, cu o reputație de 
soliditate, certificată de de
pozitele de care dispun. In

afara acestora, mai funcțio
nează încă multe bănci mai 
mici. De altfel, capitala Li
banului este socotită metro
pola financiară și comercia
lă a Orientului Apropiat.

Beirut este și un centru 
cultural. Două din cele patru 
universități din capitala Li
banului. la care învață, în 
total, circa 45 000 studenți, 
și-au început activitatea cu 
100 de ani în 
dat țării și 
giuni promoții 
lectuali care 
ca și în alte 
jucat un rol important 
lupta pentru independență 
națională, dezvoltare econo
mică și social-culturală. In 
Liban își desfășoară activi
tatea o densă rețea de școli 
de toate gradele pe care le 
întîlnești pretutindeni, pînă 
în cele mai îndepărtate sate 
de pe crestele munților. In 
prezent. în rîndurile tineretu
lui libanez nu mai întîlnești 
neștiutori de carte și. în a- 
fară de limba arabă oficială, 
fiecare cunoaște, mai bine 
sau mai puțin bine, una-do- 
uă limbi de circulație inter
națională. Chiar radioul și 
televiziunea au, zilnic, pro
grame în limba franceză.

Preocupările de dezvolta
re și diversificare a econo
miei naționale, a industriei, 
agriculturii, a întregii vieți 
sociale și culturale atestă 
faptul că. în țara codrilor 
celebri, care își ridică vîrfu- 
rile pînă la 25 de metri, se 
deschid noi perspective.

economico-socialâ fără a cola
bora cu alte popoare. 
România dezvoltă multilate
ral colaborarea cu statele so
cialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, cu popoarele care 
luptă pentru dezvoltarea lor 
economico-socială independen
tă. precum și cu statele ca
pitaliste dezvoltate, in spi
ritul coexistenței pașnice. 
Sprijinim activ lupta do elibe
rare națională, considcrind că 
este dreptul fiecărui popor a- 
suprit să lupte pentru a-și 
cuceri independența na
țională, folosind toate forme
le inclusiv să lupte cu arma 
în mină dacă este necesar.

România arc relații pc mul
tiple planuri cu aproape toa
te statele lumii. In acest 
context, avem relații bune 
și cu țara dumneavoastră. 
Dorim ca în viitor să punem 
la baza relațiilor dintre țările 
noastre posibilitățile care au 
rezultat in aceste zile din 
convorbirile pe care le-am a- 
vut cu președintele dum
neavoastră. Dojim să extin
dem colaborarea în domeni
ile economic, științific, cul
tural, politic, pentru a contri
bui Ia dezvoltarea popoare
lor noastre, cit și la cauza 
păcii și colaborării între toate 
popoarele lumii.

Știu că astăzi problema O- 
rientului Mijlociu stă in cen
trul atenției tuturor popoa
relor. România s-a pronun
țat întotdeauna și se pronun
ță pentru soluționarea situa
ției din Orientul Mijlociu, pc 
o bază care să asigure o 
pace dreaptă și trainică. Avem 
in vedere retragerea trupelor 
israelicne din teritoriile 
rabe ocupate și 
că trebuie 
a se putea 
scurt timp 
PLAUZE)

De aceea
țațele dezangajării dintre E- 
gipt și Israel ca un pas spre 
realizarea obiectivului final, 
adică al eliberării tuturor te
ritoriilor ocupate. (APLAU
ZE)

In același timp, pentru 
vorbi de o pace dreaptă 
trainică este necesar să 
soluționată și problema 
porului palestinian.
să se < 
lestinian 
tărî
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considcrăm 

făcut totul pentru 
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PLAUZE) Fără îndoială, po
porului palestinian, repre
zentanților săi. Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
și conducerii acesteia le re
vine sarcina de a hotărî cum 
trebuie acționat. După păre
rea noastră, sint condiții priel
nice, și trebuie folosite din 
plin, pentru a se asigura o 
soluție justă și in problema 
poporului palestinian.

Iată de ce considerăm
reprezentanții săi. Organiza
ția pentru Eliberarea Pales
tinei trebuie să participe la 
conferința de Ia Geneva și 
trebuie să se creeze condi
ții — dacă poporul palestini
an va dori și va hotărî a- 
ceasta — pentru crearea u- 
nui stat 
lestinian. 
chide o > 
spectivă 
rea poporului palestinian 
spre a-și asigura o viață li
beră, independentă. (APLAU
ZE).

Desigur, sînt în lume multe 
probleme. In Europa avem 
noi probleme. Am obținut 
nii pași spre soluționarea 
nora dintre ele. S-a început

conferința gencral-curopeană. 
Fără îndoială că această con
ferință, prin rezultatele ci, va 
exercita o puternică influen
ță asupra colaborării interna
ționale și păcii in lumea în
treagă. Noi ne pronunțăm in 
mod hotărit pentru soluționa
rea tuturor problemelor din
tre state pe cale politică, paș
nică, pentru o participare 
tivă a tuturor popoarelor 
diferent de mărimea lor, 
soluționarea problemelor 
ternaționale.

Noi pornim de la aceea 
fiecare națiune, fiecare popor 
trebuie să-și spună părerea și 
să participe la găsirea soluți
ilor privind organizarea re
lațiilor internaționale, la so
luționarea problemelor com
plicate, prin care să Se asigu
re fiecărei națiuni posibilita
tea de dezvoltare economico- 
socială independentă, să se ex
cludă forța, amenințarea cu 
forța in relațiile dintre state, 
să se asigure o colaborare 
trainică in dezvoltarea econo
mică, tchnico-științifică, în ri
dicarea bunăstării fiecărui po
por.

In acest context, oamenii de 
știință, invățămintul au un 
rol important. Știința, pînă la 
urmă, nu arc granițe. Cuceri
rile științei au servit întotdea
una popoarelor, oamenilor, 
pentru progresul lor. Trebuie 
să facem totul ca aceste cuce
riri ale științei și culturii să 
devină un bun al tuturor po
poarelor. Trebuie să crcem a- 
semenea condiții, și pe plan 
național și pc plan internațio
nal. incit toți oamenii, fără 
nici o deosebire de naționali
tate. de sex, de religie, să ai
bă acces la învățăniînt, cuce
ririle științei să poată fi fo
losite de fiecare națiune pen
tru dezvoltarea sa economico- 
socială. In acest sens, oamenii 
de știință pot și vor face, fără 
nici o îndoială, și mai mult 
în viitor, pentru progresul ge
neral al omenirii, pentru pa
ce și colaborare internaționa
lă.

Vă mulțumesc pentru decer
narea acestui titlu înalt, de 
..doctor honoris causa" al u- 
niversității dumneavoastră. 
Sper că aceasta va marca un 
moment nou în relațiile dintre 
universitățile românești și 
libaneze, intre Universitatea 
din București și Universita
tea din Beirut. Sper că vom 
dezvolta mai mult legăturile 
și contactele pc linia învăță- 
mîntului, științei, inclusiv pe 
linia schimbului de studenți, 
contribuind, și pe această ca
lc. la dezvoltarea colaborării 
și prieteniei între 
român și libanez.

Urez universității dumnea
voastră, tuturor profesorilor 
și studenților succese tot mai 
mari în întreaga activitate, de 
a exercita un rol și mai puter
nic in dezvoltarea tot mai vi
guroasă a Libanului, a ridică
rii bunăstării și fericirii între
gului popor libanez!

Urez poporului dumneavoas
tră multă prosperitate, multă 
fericire, pace, libertate și să 
Se dezvolte o prietenie traini
că între popoarele noastre. 
(APLAUZE PUTERNICE, ÎN
DELUNGATE).
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DUMINICA, 17 FEBRUARIE

DUMINICA, 17 FEBRUARIE

8.30

9,35

de

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Veronica se întoarce; 
Republica: Un om in sălbă
ticie; PETRILA: Fluturii sint 
liberi: LONEA — Minerul: 
Cutezanța: ANINOASA: Pa- 
rașutiștii: VULCAN: Vifor
nița; LUPENI — Cultural: 
Fata din Istanbul: Muncito
resc: Ciprian Porumbescu;
URICANI: Polițistul.

LUNI, 18 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Pisica junglei: Repu
blica: Te așteptăm flâcăule; 
PETRILA: Fluturii sînt li
beri: LONEA — Minerul: Un 
om în sălbăticie; VULCAN: 
Lupta după victorie: LU
PENI — Cultural: Mafia al
bă: Muncitoresc: Ciprian Po
rumbescu; URICANI: Poli
țistul.

10,00
11,15

11,45

12,30

13,00
15,30

Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.
Film seriaL Comoara 
din 13 case. Episodul 
III.
Viața satului.
Ce știm și ce nu știm 
despre...
Bucuriile muzicii. Cîn
tecul, cronică a istoriei. 
Eroi au fost eroi sînt 
încă.
De strajă patriei. Ra
port ostășesc în anul 
XXX.
Album duminical.
Magazin sportiv. Rugbi 
in 15: Țara Galilor —- 
Franța în cadrul „Tur-

neului celor 5 națiuni". 
Transmisiune de 
Cardiff.

17,00 Film serial pentru 
neret. Pistruiatul, 
pisodul IX. 
Cîntare patriei. Ce. 
curs coral interjude- 
țean. Participă: Corul 
Institutului Politehnic 
din București: Corul 
bărbătesc al Palatului 
culturii din Pitești; 
Corul liceului ..I. Sla
vici" din Arad: Corul 
bărbătesc al Uzinelor 
de vagoane din Arad; 
Corul Școlii militare 
de ofițeri de rezervă, 
detașamentul „Păuliș". 
Publicitate.
Lumea copiilor. 
D-i-o-d-i-x! Cine este... 
Diodix?
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,10 Reportajul săptămînii.

Iarna femeilor.
Film artistic. Prietenul 
nostru Fred. Premieră 
pe țară.
Telejurnal.
Duminică sportivă.

LUNI, 18 FEBRUARIE

18.55 
19,00

19,30

Emisiune în limba 
maghiară.
Publicitate.
Interpretul preferat 
Angelica Stoican.

1001 de seri. Calimero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prim plan. Ion Delcea. 

Erou al Muncii Socia
liste, S.M.A. — Circea 
județul Dolj.

20,25 Publicitate.
20.30 Povestea

Cîntecul 
pretează 
du.

20,45 Revista . __ .
că T.V. Principiile 
ticii și echității socia
liste reflectate în lite-

unui cîntec. 
mamei. Inter- 
Florica Bra-

jiterar-artisti-
e-

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

ratur-a și arta de azi.
21,30 Roman foileton. Ger

minai. Ecranizare du
pă Emile Zola. Produc
ție a studiourilor de 
televiziune engleze. In 
distribuție: .Annette
Robertson. Freddie Jo
nes. Derek Carpenter. 
Spencer Banks. Episo
dul „Ajutor reciproc".

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele:
grade; Paring

Petroșani
2 grade.

Petroșani

10

Minimele:
grad; Paring —4 grade.

Stratul de 
ring: 55 cm.

1

zăpadă la Pă

PENTRU 
LE 24 DE 
în general 
cer variabil.

URMATOARE-
ORE: Vreme
frumoasă cu

BONN 16 — Coresponden
tul Agerpres, N. S. Stănescu. 
transmite: Delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Mihai 
Dalea, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. și-a 
încheiat, simbătă, vizita între
prinsă în Republica Federală 
Germania.

Delegația U.G.SR. a avut 
convorbiri cu o delegație a 
Uniunii Sindicatelor din R.F.G. 
(D.G.B.), condusă de H. O. 
Vetter, președintele D.G.B. 
S-a căzut de acord asupra in
tensificării colaborării dintre 
organizațiile sindicale din re
le doua țări și a principiilor 
care vor sta la baza extindc-

rii acestor relații, precum M 
in cq privește lărgirea consul
tărilor bilaterale în legătură 
cu activitatea sindicală inter
națională. A fost abordată șl 
problema contribuției pe care 
cclc doua uniuni sindicale tre
buie să o aducă la consolida
rea cursului spre destindere, 
securitate și cooperare pe con
tinentul europena. a înțelege
rii internaționale.

Delegația U.G.SR. s-a în
tîlnit, de asemenea, cu mini
strul federal al muncii și pre
vederilor sociale, Walter 
Arendt. Convorbirile purtate 
cu acest prilej s-au referit U 
probleme de interes comun.

Deschiderea lucrărilor sesiunii
Consiliului Mondial al Păcii

A-
Simbătă 
lucrările 
Mondial

SOFIA 16 — Coresponden
tul Agerpres Constantin 
mariței, transmite: 
au început la Sofia 
sesiunii Consiliului
al Păcii. Timp de patru zile, 
peste 700 delegați reprezen- 
tînd 120 de țări vor dezbate, 
în acest înalt forum, proble
me actuale ale mișcării pen-

tru pace. Delegația română 
prezentă la sesiune este con
dusă de prof. Tudor îonescu, 
președintele Comitetului Nați
onal pentru apărarea păcii.

In prima ședință plenară, 
participant» la lucrări au fost 
salutați de Todor Jivkov prim- 
secretar al C.C. al P.O. Bul
gar, președinte al Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria.

Comunist
BRUXELLES 16 — Cores

pondentul Agerpres. N. Popes- 
cu-Bogdănești, transmite: Par
tidul Comunist din Belgia a 
dat publicității manifestul său 
electoral în vederea scrutinu
lui de la 10 martie. Documen
tul face o amplă analiză a con
dițiilor care au dus la actua
la criză guvernamentală, sub
liniind că la originea acesteia 
s-au aflat între altele scumpi
rea vieții, șomajul crescind. 
alte fenomene îngrijorătoare 
ale economiei și care afectea
ză interesele legitime ale di
verselor categorii de oameni 
ai muncii. Manifestul propune 
acțiuni imediate avînd ca o-

biective principale lupta îm
potriva creșterii costului vieții 
și apărarea dreptului la mun
că. precum și un program care 
reprezintă o alternativă de 
progres și înnoiri sociale.

In domeniul relațiilor exter
ne, manifestul subliniază că 
P.C. din Belgia militează pen
tru o politică constructivă, de 
pace canalizată în direcția 
stabilirii unui sistem eficient 
de securitate în Europa, pen
tru promovarea relațiilor cu 
statele socialiste, cu țările în 
curs de . dezvoltare pentru 
sprijinirea luptei popoarelor 
aflate sub dominație imperia
listă și colonialistă.

Venezuela se pronunță în favoarea
extinderii dialogului latino-amerlcan

CARACAS 16 (Agerpres). 
— Președintele Venezuelei, 
Rafael Caldera a reliefat în 
cadrul unei conferințe de pre
să eforturile întreprinse de 
țările din America Latină 
pentru apărarea dreptului de 
a-și exploata și valorifica re
sursele naturale în beneficiul 
propriilor lor popoare. El a 
relevat că inițiativele politice 
care vizează dobîndirea unei 
depline independențe econo
mice trebuie să se bazeze pe 
solidaritatea tuturor țărilor 
din zonă.

Șeful statului venezuelean a 
arătat că țara sa se pronunță

în favoarea extinderii dialo
gului latino-american, pe li
nia căruia se înscrie și vizita 
pe care o întreprinde, în pre
zent. la Caracas președintele 
ales al Republicii Costa Rica, 
Daniel Oduber Quiros.

Președintele Caldera a abor
dat de asemenea, aspectele 
legate de politica petrolieră 
promovată de guvernul său. 
In acest sens, el a menționat 
sprijinul larg de care se bu
cură în rîndurile maselor largi 
inițiativele menite să pună ca
păt, în cel mai scurt timp, 
concesiunilor petroliere acor
date diferitelor firme străine.

SPOR T o S P O R T o SP0KT

La prima vedere, cititorul 
neavizat al acestor rînduri ar 
putea crede că are in fața o- 
chilor o cronică rătăcită din 
anii '60 referitoare la fosta di
vizionară A — Minerul Lu
peni.

Cei ce se aflau însă dumini
că, 10 februarie in tribuna 
stadionului din Lupeni i-au 
putut revedea pe cei trei „ve
terani" colaborînd din nou: A- 
lexandru Coman și Th. Miha- 
lache de pe margine. în cali
tate de antrenori, iar ..veșnic 
tînărul" Costică Cotroază de 
pe teren, din mijlocul mult 
mai tinerilor săi coechipieri.

De astă dată ei „au sțrins 
rîndurile" pentru a împlini 
vechiul deziderat al minerilor 
— acela de a scoate echipa din 
cvasi-anonimatul in care se 
zbate de mai mulți ani și a o 
readuce intr-un eșalon supe
rior — divizia B.

In acest meci. Minorul a în
trecut net „cadeții" Jiului cu 
7—0 (2—0: 0—0; 5—0) pe par
cursul a trei reprize a 30 mi
nute în caro jucătorii Mineru
lui au făcut dovada unei bu
ne pregătiri fizice și a unei e- 
ficacități remarcabile prin Ce- 
teraș (5 goluri) și Cotroază (2), 
avînd în spate o apărare sobră, 
fermă în care am remarcat pe 
Popescu și Kelemen (revenit 
de la armată). Mijlocul terenu
lui a fost la discreția mijloca
șilor Duică, Dosan și Dumitru 
care nu au permis tinerilor ji- 
uliști să pericliteze serios 
poarta apărată pe rînd de 
Șarpe și Mihăilescu( provenit 
de la Minerul Vulcan). Antre-

norul Coman se declara mul
țumit de acumulările jucători
lor săi în prima perioadă de 
pregătire de la 15 ianuarie — 
7 februarie, urmînd ca în no
ua etapă, a jocurilor de veri
ficare. să repună accent pe o- 
mogenizarea echipei și crista
lizarea concepției de joc ofen
siv care poate aduce Mineru
lui locul I și promovarea.

In continuare sint prevăzute 
jocuri tur-rctur cu: Minerul 
Ghelar, Minerul Teliuc. Victo
ria Călan și Dacia Orâștie (în 
fiecare joi și duminică).

Hotărîrea antrenorilor 
dăruirea jucătorilor are însă

Și

nevoie de sprijinul mai con
cret al A.S. Minerul, precum 
și al membrilor susținători ca
re vor trebui sâ simtă mai de 
aproape problemele echipei. 
Iată, de altfel, lotul complet 
care va lupta pentru presti
giul fotbalului lupeneant Șar
pe, Mihăilescu, Chiru — por
tari, Polgar. Kelemen. Popes
cu, Burdagiu, Rus — fundași, 
Dincă, Dosan, Dumitru. Pecsar 
Șvedak — mijlocași. Lucuța, 
Cotroază. Ceteraș, Moldovan 
și juniorii Florescu, Popa. Pe- 
trovan. — atacanți.

prof. Oliviu CRIZNIG

întreceri de
startul în

de ieri, azi. cu începere 
la ora 9. vor continua

din Paring (Sli-

Dîndu-li-se
că 
de 
pe piftiile __  _ . _ .
ma — slalom. Rusu — fond) 
întrecerile din cadrul etapei 
județene a „Cupei tinere
tului" la categoriile de vîr- 
stă 15—19 și 20—30 ani, re-

schi în Paring
zervate tinerilor din între
prinderi, instituții, coopera
tive meșteșugărești 
I.M.P. Paralel se vor 
șura competițiile din 
„Cupei 16 februarie" 
categoriile 11—14.
pînă 
slalom

și 
desfă- 
cadrul 

la 
15—19 

la 30 de ani la schi 
și fond.

■

Alte competiții
£ Astăzi, în sala clubului sindicatelor din Petrila, 

cu începere de la ora 10, vor avea loc demonstrații de 
lupte și box prezentate de component» loturilor asociației 
sportive Jiul din localitate.

• Clubul sindicatelor din Lupeni este gazda între
cerilor etapei municipale de șah și tenis de masă, orga
nizate în cadrul ..Cupei tineretului". Partidele se vor des
fășura azi. începind cu ora 9.
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