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In cinstea glorioaselor evenimente

ANIVERSAREA ELIBERĂRII Șl CONGRESUL PARTIDULUI
RITMURI VII IN MAREA

| P um se naște o inițiativă ? 
| I. - se arăta puțin sur- 
• prins Petru Roman, bri-
1 gadierul ale cărui fapte l-au 
| făcut bine cunoscut nu numai 
Ila mina Anlnoasa, ci in întrea

ga Vale □ Jiului. Eu zic că 
Iceeo ce își propun inițiativele 

noastre face parte din munca 
I de zi cu zi a fiecărui miner, 
■ fiind vorba de strădanii pen

I bl rn A r i v
SI EMULAȚIE

•x

ÎN ADÎNCURI
tru avansări tot mai rapide, 
prin ordine și disciplină desă
vârșite la locul de muncă. E 
bine însă că in ultima vreme 
ne-am fixat cu precizie obiec
tivele - adevărate hotare ale 
hărniciei — și știm la începutul 
fiecărei zile, săptămini sau luni, 
unde trebuie să ajungem pină 
la sfirșitul lor.

Hărnicia și organizarea ire
proșabilă, corTSTderate-ccr ■părți 
componente, indispensabile ale 
muncii de zi cu zi, ca un ade
vărat numitor comun în marea 
întrecere ii antrenează tot mai 
mult pe minerii Văii Jiului, de 
Ia Lonea pină la Uricani în
tr-o activitate plină de roade. 
Aceasta este accepția simplă, 
firească pe care Petru Roman 
o dă inițiativei de întrecere. 
Așa s-a impus ideea celor 
patru cimpuri pe aripă de aba-

a-

Foto : I. LICIU(Continuare in pag. a 3-a)

nu-
avut

Dansatori din Cimpa pe scena Casei de cultură din 
Petroșani.

(Continuare în pag. a 3-a)

Constructorii — mereu .,1a

imaginea noastră,
un instantaneu de la lucră
rile podului suspendat de
la Livezeni.

DOTAREA
specificecu utilaje operativăritmică,

doar doi : Andrei Nya- 
rady și Tiberlu Mi- 
huț...

Cerințe ale creșterii producției de cărbune

întreprinderea d ri. m - 
nier Petroșani a încheiat anul 
1973 cu un bilanț general po
zitiv. Amintim . în acest sens 
câ producția industrială gl< - 
bală a fost realizată in pro
porție de 103,95 la sută, va
loarea producției marfă de 
101.08 la sută, înscriindu-se la 
capitolul beneficii, pest 10 
milioane lei. Dar sursa acestor 
reușite se află, mai ales. în 
realizarea si depășirea doar a 
unor indicatori de plan (grinzi 
metalice — un plus de 1830 
bucăți, tuburi de aerai, pic-se 
de schimb) in timp ce alți in
dicatori nu au fost indcpli 
niți (utilaje, prototipuri, stîlpi 
hidraulici, armături metalic 
construcții metalice etc) fapt 
care, evident, a influențat și 
munca acestui colectiv ham.' 
și priceput.

Adunarea generală a oame
nilor muncii a analizat cu o- 
biectivitate și principialitate, 

ta} extrase zilnic, așa a fost 
posibil ca, dupâ un an de 
munco, unul din premiile acor
date celor mai buni mineri de 
Io „camere" să revină tot a- 
celora care au făcut primul pas 
în întrecere.

la fel ca și la ..camere", în
trecerea a cuprins toate genu
rile de lucrări : abatajele fron
tale, la îndemnul Eroului Mun

cii Socialiste Fetre Constantin 
de la Lupeni, cu cele două ci
cluri in plus, pe lună, lucrări
le a'e desch deri și pregăti-e, 
la chemarea brigadierului Con
stantin Grădinaru de la Uri
cani, pentru 100 de metri de 
avansare lunară. Care este 
beneficiul acestei largi emulații 
care a antrenat aproape jumă
tate-din brigăzile de mineri ale 
bazinului ? Fără îndoială că 
sute și mii de tone de cărbune 
extrase peste prevederi, devan
sarea termenelor de punere in 
funcțiune a noi capacități de 
producție, dar și r!dicarea pri
ceperii minerești pe noi trep
te de stăpinire a tainelor me
seriei adincurilor.

Bujor BOGDAN

într-o atmosferă de puternică 
emulație căile pe care trebuie 
să se acționeze de către co
lectiv pentru realizarea exem
plară a sarcinilor anului 1974. 
La oriqinea neimplinirilor din 
-mul trecut, am desprins din

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

darea de seamă prezentată de 
mg. Dumitru Crăciun, inginer 
■, f a] I.U.M., s-au aflat de
ficiențe de aprovizionare cu 
materii prime, materiale de 
organizare a producției și in
vestițiilor, de folosire a fon-

S. TJBERIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Lupcni

Record 
de prestigiu 

8 100 tone pe zi
Harnicul colectiv al mi

nei Lupeni avînd in frunte 
comuniștii, a organizat, vi
neri. 22 februarie, o zi de 
producție mărită. Au fost 
extrase din abataje 8 100 
tone de cărbune. înregis- 
trîndu-sc astfel un record 
absolut de producție, obți
nut pe baza creșterii pro
ductivității muncii. îmbună
tățirii asistenței tehnice, hăr
niciei și pasiunii de nemă
surat a colectivului.

Prin succesul obținut, 
mina Lupeni se situează 
din nou printre colectivele 
fruntașe pe Valea Jiului și 
pe țară, care se găsesc an
trenate într-o aprigă com
petiție pentru cit mai mult 
cărbune, hotărit să întâmpi
ne cu realizări sporite eve
nimentele marcante ale a- 
nului 1974 — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei 
și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului.

C Exigențe multiple în fața învățămîn
tului superior minier

Deși învățământul superior 
se află în al doilea trimestru 
al anului universitar, rezul
tatele sesiunii examenelor de 
iarnă sînt analizate cu exigen
ță pentru a fi formulate con
cluzii care să imprime efici
ența dorită acestui sector de 
activitate socială. îmbunătăți
rea procesului instructiv-edu- 
cativ a fost dezbătută într-o

Analiza efectuata de către 
salariații Bazei de aprovizio
nare, transport și prestări de 
servicii Petroșani a reliefat o 
serie de aspecte privind mun
ca desfășurată in cursul anu
lui trecut, sarcinile care stau 

în fața colectivului în noul 
an.

Privită ca o premisă impor
tantă a bunei desfășurări a 
producției din subteran, acti
vitatea de aprovizionare teh- 
nico-materială s-a situat în 
cursul anului trecut, ca ur
mare a strădaniilor depuse 
de majoritatea membrilor co-

ÎNTRECERE

Uricani

Depășiri 
zilnice

Fapte con
vingătoare

100
lu-

de peste 
fiecare zi

re-făcută o 
cele trei sec

Zi de zi, de la începutul 
lunii februarie, colectivul 
Exploatării miniere Uricani 
a extras producții de căr
bune peste plan. Astfel, 
plusul de extracție ..la zi" 
a atins o cotă semnificati
vă : 2 000 tone de cărbune, 
ceea ce înseamnă o medie 
a depășirilor 
tone, pentru 
crătoare.

Se cuvine 
marcă : toate 
toarc de producție partici
pă la depășirile de plan ob
ținute de mină : în același 
timp și brigăzile de pregăti
re a noilor capacități de 
producție, din cadrul sec
torului de investiții, rapor
tează. de asemenea, plusuri 
substanțiale obținute prin 
creșterea vitezelor de avan
sare, grăbind predarea îna
inte de termen a unor lu
crări de mare însemnătate 
pentru producția viitoare a 
minei.

ședință lărgită a consiliului 
profesoral al Institutului de mi
ne din Petroșani la care au 
participat și tovarășii Virgil 
Radulian, ministru adjunct al 
învățâmintului și educației, 
Vasile Oros. secretar al Co
mitetului municipal de partid. 
Problema eficienței învăță
mântului se pune cu acuitate 
deoarece este firesc ca in
vestițiile făcute de societate 
în acest domeniu să fie acope
rite de interesul, pregătirea și 
conștiința studenților. Rezulta
tele cu care s-a încheiat ulti
ma sesiune de examene, deși 
mai bune decit cea din urmă 
cu un an. cu care se compară, 
impun o reevaluare a metode
lor. procedeelor și stilului de 
muncă al studenților și ca
drelor didactice.

In institut, am reținut din 
materialul sintetic prezentat 
de prof. dr. ing. Ilie Constan- 
tinescu prorector al institutu
lui, există un permanent efort 
pentru modernizarea învăță-

înălțime'*, într-o permanen
tă întrecere cu semeția mun- 

lectivului, la un nivel satisfă
cător. Sarcinile de plan 
fost realizate în proporție 
105 la sulă la materiale, 
112,6 Ia sută la piese 
schimb și de 105,2 la sută 
transport.

Ca urmare a creșterii disci
plinei contractuale, livrările 
au fost efectuate ritmic de 
către majoritatea furnizorilor. 
Dar. după cum arăta tovară
șul Ernest Urlich, șeful birou
lui piese de schimb, alături 
de respectarea prevederilor 
contractuale de către majori
tatea furnizorilor, au existat 
și situații contrare, cînd nici 
chiar legăturile directe, stabi
lite prin delegați trimiși la

Ing. Ștefan UNGURAȘ

(Continuare in pag. a 3-a)

Pctrila

înccpînd cu schimbul II 
al zilei de 22 februarie, 
colectivul sectorului IV al 
minei Pctrila și-a îndeplinit 
integral sarcinile de plan 
pe primele două luni ale a- 
nului. Fină la sfirșitul lunii, 
colectivul va extrage în 
plus circa 3 000 tone de 
cărbune. Cele mai substan
țiale depășiri le raportează 
brigăzile de frontaliști con
duse de Constantin Alexe 
(800 tone, de la începutul 
anului) și Gheorghe Toma 
(500 tone).

Indicatorul productivității 
muncii, care a determinat 
de fapt rezultatele pozitive 
obținute, a fost depășit cu 
884 kg/post, in cărbune, și 
cu 347 kg/post. pe sector. 
Faptele exprimă convingă
tor că. fără excepție, mine
rii, inginerii, maiștrii și 
tehnicienii din sector nu-și 
precupețesc eforturile pen
tru a spori continuu pro
ducția de cărbune planifi
cată.

T. spataru

(Continuare in pag. o 3-a)

mîntului prin conținutul me
reu revăzut al cursurilor, a- 
menajarea și dotarea unor am
fiteatre, laboratoare și săli, cu 
aparatură adecvată, prin in
tegrarea învățământului cu 
producția, și cercetarea, prin 
desfășurarea practicii con
cepută ca muncă efectivă a 
studenților. Activitatea de 
cercetare (care cunoaște la In
stitutul de mine trei forme — 
colective ale cadrelor didac
tice ; studenți și câdre didacti
ce : specialiști din producție 
și cadre didactice) este o sin
teză a întregului proces de în
vățământ. sub aspect teoretic, 
practic și al cunoașterii acti
vității de producție în minerit, 
pentru a da soluții optime a- 
colo unde se simte nevoia. Dar 
ultima sesiune de examene nu 
susține raționamentul decît 
parțial, ceea ce determină o 
atitudine autocritică foarte

Mesageri ai folclorului din Valea Jiului
Un întreg univers de gin- 

dire și sensibilitate, filtrat 
prin artă, se concentrează in 
folclor, obiceiuri, port, ale 
căror valori sini supuse unui 
permanent proces de restruc
turare, impus de timp și de 
pătrunderea impetuoasă a ele
mentelor vieții noi. In 
meroase 
prilejul 
iei de 
dini in

rinduri am
să consemnăm ast- 

ac|iuni și atitu- 
Valea Jiului, re- 

marcindu-se căminele cultu
rale de la Cimpu lui Neag și 
Cimpa, Casa de cultură de la 
Uricani, toate aflate in zone 
in care se păstrează, încă, e- 
lemente vechi de marc frumu
șele. Este șl motivul pentru 
care formalii de dansuri, gru
pul vocal folcloric, soliștii 
vocali și instrumentali de mu
zică populară de la instituți
ile culturale din Cimpa, Bă
ni fa și Uricani au fost invi
tate să prezinte astăzi un 
spectacol intr-un loc repre-

Astăzi se desfășoară 
Ia Deva faza județeană 
a olimpiadelor școla
re pentru elevii din li
ceele teoretice la dis
ciplinele limba roma- 
l_ _ _ _ _ _

Conferirea
Ordinului ,,23 August1 Clasa I
tovarășului Gheorghe Cioară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
înmânat sâmbătă dimineața, 
intr-un **adru festiv, tovară
șului Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secrc- 
far al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei. Ordinul 
„23 August" clasa I, conferit 
pentru contribuția adusă la 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani.

T,a solemnitate au luat par
te tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bodnaras. Ma
nea Mânescu. Paul Niculescu- 
Miz.il, Gheorghe Pană. Gheor
ghc Radulescu. Ilie Verdeț, 
Maxim Bergh ia nu. TJna Cioba
nii. Emil — - - 
Fazekaș, 
Gheorghc Stoica. .Ștefan Voitec. 
Chivu Stoira. Cornel Burtică, 
Magdalena ~' 
tilincț, Ion 
drei.

Erau, de 
ți membri ai Biroului Comite
tului Municipal București 
al P.C.R.

înmânând înalta distincție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Drăgănescu. Janos 
Dumitru Popescu.

Filipaș. Vasile Pa- 
Pâțan, Ștefan An-

asemenea. prczcn-

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușoscu

partid.

Aș dori ca. în numele Co
mitetului Central, să adresez 
calde felicitări tovarășului 
Gheorghc Cioară cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani și pen
tru activitatea pe care o des
fășoară în îndeplinirea sarci
nilor încredințate de 
Este încă la o virstă tînără, 
de aceea, acordarea acestei 
înalte distincții înseamnă și 
o obligație în plus de a des
fășura o activitate și mai sus
ținută în îndeplinirea sarcini
lor de mare răspundere.

Apreciem munca pe care a 
desfășurat-o tovarășul Cioară 
în diferite sectoare de activi
tate pe linie de stat: apre
ciem de asemenea munca sa 
din ultimii ani ca prim-secre- 
tar al organizației de partid 
din București, organizație care 
reprezintă o forță puternică.

zenlativ pentru spiritualitatea 
poporului nostru — Muzeul 
salului din București.

La Cimpa, căminul cultu
ral (director, învățătoarea 
Maria Pălrășcoiu) are o tradi
ție veche, remarcabilă în a- 
propierea fa/ă de valorile lo
cale ale folclorului muzical și 
coregrafic. Cu cifiva ani în 
urmă a fost pregătit un spec
tacol complex care reconsti- 
tuia un obicei străvechi 
„Nunta din Valea Jiului", 
poi s-a format o echipă de 
dansuri care interpretează cu 
prospefime și autenticitate 
iolclorică dansuri specifice a- 
cestei zone, interiorizate, pli
ne de vivacitate, de o for/ă 
impresionantă.

Mai recent, interesul șl dra
gostea pentru arta populară 
au rodit și la Uricani într-o 
frumoasă „Nuntă de pe Jiu", 

nă, limba rusă, limba 
maghiară și științele 
sociale.

Din liceele din Va
lea Jiului participă 
peste 100 de elevi 
lecționați la faza 
școală.

se- 
pe

IN FOLOSUL 
PRODUCȚIEI

Ieri, la E.M. Pctrila, 
la sectorul XI — in-

vestiți! un număr 
14 tineri uteciști 
frunte cu secretarul 
organizației U.T.C. pe 
sector, au executat lu
crări do aprovizionare 
cu materiale a brigăzi
lor productive. Cu a- 
celași prilej s-au gă
sit însă și unii tineri 
care nu au răspuns la 
chemarea organizației 
U.T.C. Cităm dintre a- 
ceștia, deocamdată

ÎNTRECERI 
SPORTIVE

Astăzi, pe pîrtiile din 
masivul Paring se dis
pută întrecerile de 
schi (probe alpine și 
fond), din cadrul eta
pei de zonă a liceelor. 
Tot astăzi, in sala de 
sport a I.M.P., so va

felicitat cu căldură pe sărbă
torit.

Exprimând conducerii parti
dului și statului nostru, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de 
recunoștință pentru cinstirea < <• 
i se aduce, tovarășul Gheorghe 
Cioară a spus : „Sini mândru 
că fac parte din rindurile Par
tidului Comunist Român, forța 
care a organizat, a însuflețit 
și a condus lupta revoluțio
nară a poporului nostru pen
tru eliberarea socială și na
țională. forța care astăzi — în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — conduce cu fer
mitate, cu pricepere și clar
viziune poporul român către 
un viitor de aur, spre culmile 
progresului și • civilizației, spre 
comunism".

In continuare, vorbitorul a 
arătat că România socialistă 
cunoaște astăzi, ca niciodată 
în lunga și zbuciuma
ta sa istorie. adevărata 
libertate și independență, o 
puternică unitate, o înflorire 
po care înaintașii au putut doar 
s-o viseze, politica sa înțeleap
tă, adueîndu-i prețuire pe toa
te meridianele globului.

..Asigur Comitetul Executiv, 
pe dumneavoastră mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că voi fi și în continuare un 
membru devotat al Partidului 
Comunist Român, câ voi lup
ta din toate puterile pentru 
transpunerea în viață a poli-

cea mai pu-

al

De altfel, este 
temică organizație a partidu
lui nostru — și care arc un 
rol important în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale. Nu întâmplător toc
mai organizația de partid din 
București a lansat chemarea 
de a îndeplini cincinalul în
tr-o perioadă mai scurtă. Și. în- 
tr-adevăr, în anul 1973. orga
nizația Capitalei, oamenii mun
cii din Capitală au obținut 
succese remarcabile, așa cum 
au obținut, de altfel, organi
zațiile de partid și oamenii 
muncii din întreaga țară.

Deci, acordarea acestei înal
te distincții, prilejuită de îm
plinirea a 50 de ani. este le
gată îndeosebi de activitatea 
pe care tovarășul Cioară 

ticii interne și externe a par
tidului nostru.

Vă asigur, >■> același timp, 
câ vom face totul ca angaja
mentul de onoare al Organiza
ției de partid a Municipiului 
Bucuroșii să fie îndeplinit în 
rele mai bune condițiuni — în 
patru ani și jumătate.

Doresc să afirm cu profun
dă convingere, ca orice fiu al 
acestei țări. că de numele se
cretarii1, ii general al partidu
lui i), ru înt li . Ut toate a- 
ccste mari realizări, de numele 
său este legată linia politică 
dinamică, profund novatoare, 
stabilită de Congresele al 
IX-lea și al X-lea, de Confe
rința Națională a partidului, 
pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate in România. Și cred câ, 
mai presus de orice, artivi- 

tovarâ- 
•i'.lui Nicolae Ceaușescu au 
statornicit în conștiința între
gului nostru popor profunda 
convingere câ. urmând neabă
tut politica internă și interna
țională a partidului nostru, 
servim interesele vitale ale 
națiunii noastre socialiste, 
cauza păii și socialismului 
în întreaga lume".

In încheierea solemnității, 
conducătorii de partid și de 
stat au felicitat cu multă căl
dură pe tovarășul Gheorghe 
Cioară, Urîndu-i sănătate, fe
ricire, noi succese în activita
tea sa.

desfășurat-o în ultimul timp 
în fruntea organizației din 
București, ca membru al Co
mitetului Executiv, pentru în
deplinirea politicii partidului 
și guvernului.

Doresc să exprim convinge
rea noastră a tuturor, a Co
mitetului Central, că, și în 
viitor, tovarășul Cioară, atrt 
in fruntea organizației Capita
lei sau în alte activități po 
care i Ie va încredința parti
dul va acționa cu toată fer
mitatea. cu toată 
pentru înfăptuirea 
partidului, pentru a-și îndepli
ni în cele mai bune condiți- 
uni sarcinile.

îi adresez încă o dată cele 
mai bune urări de sănătate, 
multă fericire și viață lungă ! 
(APLAUZE).

hntărîrea. 
politicii
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desfășura meciul 
volei dintre echipele 
de băieți ale Liceului 
industrial minier Pe
troșani și ale Liceului 
„Aurel Vlaicu** din O- 
răștie, în cadrul etapei 
a Il-a a campionatului 
județean.
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conjurai din țoale pârfile dc 
munji I Ce e ttlsl, dar adevă
rat. e câ. deși nu prea înde- 
pâriale, cabanele amplasate 
in locuri de o rară irumusc- 
!■' pe care covorul zăpezi! i

Autobuzul plin...
maculate le amplilică in de
corul de basm, sini vizitate in 
mod constant do timișoreni, 
clujeni, deveni sau chiar 
bucureștcni, dar sint neglijate 
cu aceeași consecventă dc... 
petroșâncni. Și dacă, din ci nd 
In cind, asemenea inițiative 
singuratice n-ar exista la ni
vel de Întreprinderi cn cele 
amintite, cabanele Bufa, Pie
trele, Balcla, Clmpu lui Neag. 
Voievodul, Oblrșla Lotrului,

(ca sd amintim numai pe cele 
la care se poale ajunge cu 
mașina și foarte pul in pe jos) 
ar ll virila le numai de gru
puri Individuale, do cllevn 
persoane, aejiuni aproape ne

semnificative pentru ceea ce 
ar trebui să însemne mișcarea 
turisllcd de masă la nivelul 
Unui oraș ce dispune de con
diții atil de favorabile...

Dar pentru a nu ne abate 
prea mult de la cele ce nc-am 
propus să vă relatăm, să re
venim la... autobuzul plin, In 
care porneau alături pentru a 
se destinde studenta Viorica 
Coroescu, strungarul Andrei 
Ungur, tehniciană Eugenia 

Bnfunduf, asistentul Robert 
Czlbula, inginera Agnes Toth 
și multi alții, toți animali de 
aceeași dorință, de a petrece 
momente de neuitat in acrul 
ozonat al munților. Șl aștep
tările nu le-au tost Înșelate. 
Dimpotrivă, ca întotdeauna, 
in silua|il similare, buna dis
poziție — acest liant cu pu
teri miraculoase a apropiat 
mai mult, a pus in situajia de 
a se cunoaște mai bine tineri, 
oameni cu profesiuni și preo
cupări diferite pentru care nu
mitorul comun l-a reprezentat 
de data aceasta beneficiul a 
două zile de plăcute amintiri, 
de cunoaștere a unor frumu
șeii at îl de apropiate, de for
tificare a organismului prin 
odihnă activă.

Toate acestea s-au datorai 
in egală măsură urcușului in 
grup de la Cilnlc la Plot rele, 
dansului și jocurilor distrac
tive din sala de mese a caba
nei, încercărilor dc ascensiune 
mai mult sau mai puțin fruc
tuoase de a doua zi, sau ce
lor două ore de... pla/ă de pe 
terasa cabanei, in fala căreia, 
pe pielii de schi improvizate, 
cel mai temerari făceau de
monstrații dc virluozllale sau 
de... căzături hazlii.
■ Și pentru a întregi cele spu
se am alăturat pledoariei 
noastre pe care o dorim cu 
plăcute efecte si pentru dumi
nicile următoare, nu fotogra
fia de grup poate mai fireas
că în asemenea ocazii, ci o 
Imagine care se dorește la 
rîndu-l convingătoare pentru 
cei ce vor să le urmeze exem
plul. Valea Stînlșoarei, căci 
despre ca este vorba a lost 
duminică scăldată In soare 
și-n reflexe argintii. Aparatul 
ioto a reținut și pentru dum
neavoastră una din nenumă
ratele imagini pe care cu aju
torul și bunăvoinja... zinco
grafului sperăm să vă fie re
dată cit mal fidel, cu același 
scop, de a vă invita să urca/i 
cit mai repede în... autobuzul 
plin.

Aurel DULA

clarat câ este gata chiâr să-i 
absolve pe medici de răspun
dere în caz câ experimentul 
nu va reuși. In schimb a ce
rut să-i fie expus corpul în- 
tr-o sală specială. într-un 
muzeu, și sâ se asigure ac
cesul curioșilor... contra cost.

Hotelul-automat

COMPASIUNE

„ochi de pisică"
Pentru ca renii să fie ob

servați din depărtare și să 
nu fie loviți de automobile, 
Asociația suedeză a proprie
tarilor de reni a hotărit să 
le vopsească coarnele intr-o 
culoare vie. întrucît vop
seaua obișnuită se spală re
pede, au fost folosite plă
cuțe din plastic de culoare 
foarte aprinsă care se prind 
de coarne și sint observate 
din depărtare în lumina 
rurilor de mașini.

Firma japoneză „Sanio 
Electronic-' construiește pri
mul hotel din lume cu de
servire exclusiv automată. 
Clicnții viitorului hotel vor 
primi chei magnetice pentru 
ușile camerelor și care li vor 
ajuta sâ „comunice" cu por
tarul, casieriile, coridoarele. 
Comportarea oaspeților în a- 
ceastâ mini-lume a electro
nicii va fi observată cu a- 
tenție dc administratori, cu 
ajutorul unor camere dc te
leviziune ascunse. Se spune 
eâ următoarea creație a lui 
..Sanio Electronic" va fi un 
hotel pentru roboți...

Fonică este bolnav. La fiecare 
două ore este vizitat de medic. 
In camera alăturată șade soția 
lui care scrie o scrisoare ma
mei sale. Deodată bolnavul 
aude glasul soției sale ; „Ascul
tă Fănlcă cum se scrie cuvintul 
inmormintare, cu „n" sau fără ?

ACTORICEASCA

— In această rochie nu te poți 
prezenta pe scenă draga mea - 
zise oftind regizorul.

Morlen se uită la el mirată :
- Dar pentru ce, dacă e voie 

să știu ?
- Fii femeie cu scaun la cop I 

Cind in actul al doilea parte
nerul iți va spune - „iubito, tu 
ascunzi ceva" toți spectatorii 
vor pufni în ris.

FLORALE

fa-

Tăcerea
nu e totuși... >

de aur
Anabioză

Două flori de cîmp cresc ală
turate. Una din ele șoptește ce
leilalte : „Te iubesc". Cealaltă 
ii răspunde cu un suspin : „Și 
eu te iubesc - Ești de părere 
să onunț acest lucru și albi
nei ?"...

„rentabilă"
psihologie din 
că cei care

ESTIVALĂ

să anunțe zorile. Așteaptă ca 
acest lucru să-l focă alții, iar 
el dă numai din cap in semn 
de confirmare.

GASTRONOMICĂ

Responsabilul unui restaurant 
vine lingă client șl-l intreabâ 
cu omabilitate cum găsește bîf- 
tecul. Clientul se uită atent la 
umila felie de carne care chiar 
i-a fost servită.

— Chiar osto-i nenorocirea că 
nu-l găsesc nici cum...

-T8L
EL și „DINSA"

Erau mai multi în stafia 
autobuz din centru. Vreo 
Venlfi de la accelerat. Dlnsa 
consultă ceasul și se agită : 
„Au trecut deja două minute 
de cind trebuia sâ sosească". 
Pe urmă: „Extraordinar
dom’le! De patru minute în
ghețăm aici. Ce li-e și cu șofe
rii ăștia /...“ El, șoferul, în timp

de
15.

La Congresul de medicină 
de la Barcelona, profesorul 
italian Petruccîo a comuni
cat că a găsit un om care 
s-a oferit să fie „congelat" 
in scopuri științifice pe o 
perioadă de 20 de ani și 
„trezit" în anul 1994. Omul 
respectiv este un cismar din 
Roma, Guido Mancini, în 
virată de 50 de ani. El a de-

Profesorul Williams de la 
Institutul de 
Ohio afirmă 
vorbesc mult trăiesc... mult.
După părerea sa, oamenii 
care vorbesc puțin suferă dc 
anumite tipuri de „stress'* și 
ci nu ..eliberează" energia 
acumulată. Ca urmare. îmbă- 
trinesc înainte de vreme.

Zgirclțli la vorbă, ar putea 
să-și dea seama că teoria 
profesorului american este 
adevărată întrucît, spun unii, 
femeile mal vorbărețe dccit 
bărbații, trăiesc mai mult.

Tinăro femeie către medic :
- Doctore de cind m-am întors 

din concediu roșesc continuu. 
Chiar și cind sint singură. Ce să 
foc ?

— Dragă doamnă, ar fi bine 
să vă gindiți cu totul la altceva...

„JOC APARENT" este tota
litatea maturilor pregătite în 
poziția inițială ca răspuns la 
toate mutările negrului sau la 
uncie mutări ale acestuia. Cu 
ocazia cercetării situației re
gelui negru dezlegătorul va 
putea să-și dea scama, înainte 
dc a găsi cheia soluției, că la 
deplasarea unor piese negre 
pot apărea așa numitele „e- 
fecte negative", slăbiri ale po
ziției. Exemple : deschiderea 
liniei de acțiune a unei figuri 
albe ; autolegarea indirectă a 
unei piese negre, lăsarea fără 
apărare a unui cîmp accesibil 
unei figuri albe ce poate

A venit ? N-a venit ? A venit, oare, pri
măvara ? Deocamdată primii vestitori — ghio
ceii — aduc și primele semne ale multaștep- 
tatului anolimp (Foto 1). Totuși, in masivul 
Paring, de la cota 1 000 in sus, zăpada do
mină cu autoritate, indemnind amatorii de 
schi, săniuțe sau, mai simplu, de turism, la 
obișnuita plimbare de duminică cu telescau- 
nul (2). Intre două anotimpuri, gospodarii 
buni nu stau cu miinile in sin. Ca dovadă 
Instantaneul nostru de la Vulcan — o premi
eră a celor mai atenți locatari față de casa 
in care locuiesc (3). Din portea unul vinător 
amotor un cadou pentru filialo de vinătoare : 
O „elegantă" pisică sălbatică, vinată și îm
păiată de Augustin Oloru (4), La ex
ploatările miniere a continuat și in această

ce s-a dus să alimenteze ma
șina a mal rezolvat operativ o 
pană, dar, intirzierea de fi mi
nute nu o putea explica...

Dlnsa : „Ce tel dc orar res
pectai! ? Nu vedeți că alt în- 
lîrziat 6 minute

El, n-a răspuns...
A doua zi, în „Lacto-vege- 

tartan", EI stătea liniștit la ma
să. Și de-abia după 10 minute 
Dlnsa a binevoit să-l întrebe 
„ce doriți" ?.

ȘAH
mat, etc. ProbleiTia dc mai jos. 
aparținind maestrului A. F. 
Ianovcic, arc „joc aparent" cu 
schimbarea totală a maturilor 
în soluție.

S-au înscr^ pe lista dezle
gătorilor : ARON POPA (HU
NEDOARA), GHEORGHE 
COSTENIUC șl GHEORGHE 
RACOLTA (BUCUREȘTI) 
Constatăm cu deosebită satis
facție că numărul cititorilor 
este în continua creștere.

SOLUȚIA PROBLEMEI

săptămînă acțiunea 
potriva indisciplinei, 
tru caricaturi ! (5). 
sâptămini, la Petroșani - o acțiune patrio
tică, adine umanitară : peste 80 de tineri și 
tinere au donat singe (6). Fotoreporterul nos
tru Ion Leonard ne-a declarat că intr-o cușcă 
cu leoporzi ar fi intrat cu plăcere. într-una 
cu porumbei e mai riscant. Zboară. Instan
taneul a fost realizat la inedita expoziție a 
columbofililor din Petroșani (7). Cleopatra 
Varga, perseverenta elevă a profesoarei Na
talia Man de la Școala de muzică din Pe
troșani a evoluat cu succes in cadrul recita
lului susținut in fața celor mai exigenți (și 
totodată îngăduitori) examinatori — părinții (8).

pornita mai demult im- 
Subiecte suficiente pen- 
' Tot in cursul acestei

L. ION

pentru această

Era „Dlnsa“ care cu 10 ore 
înainte...

URAAA I

Se pare că Pelroșaniul va fl 
primul oi aș din tară unde se 
va deslllnja turnatul. Altfel nu 
se explică de ce In nici o co
fetărie, ia o cafea, nu se mai 
poate luma. Vorba vine, că lot 
se mai dă fumul pe sub masă. 
Uraaa /...

lCa3 : (Zugzwang)
1.. Ra3 2Dulx
1.. b :a.3 2Dg4x

Prof. I. ROANGHEȘI
(Inedită)

Anatole F. lanovclc (Sibiu)

de
Maria Islaz povestește :
- Am cel mai leneș cocoș 

>ub soare. Niciodată nu cintă

COCOȘUL LENEȘ

Neașteptat 
lună, soarele, prieten de nă
dejde al epidermei noastre, 
ne poate cauza și neajunsuri. 
Tenurile sensibile sint predis
puse la apariția pistruilor sau 
a petelor. împotriva pistrui
lor șl a petelor provocate dc 
soare există un remediu, sucul 
de ghiocel. Alegem florile din 
patru-clncl buchețele dc ghio
cei inlăturind frunzele și co
dițele. Florile le punem in
tr-un vas dc sticlă sau porțe
lan. Peste ele turnăm zeama 
de la două lămîl bine coapte. 
Amestecăm șl lăsăm puțin ca 
florile să se îmbibe cu sucul 
dc lămiie. Introducem npol 
florile într-un săculeț de pîn- 
ză densă dc in și il legăm 
strins după care il lăsăm la 
loc călduț timp de trei zile. 
După acest timp sloarcem con
ținutul săculețului, strecurăm 
prin tifon lichidul obținut. 
Sucul do ghiocei se păstrează 
intr-o sticlă dc culoare în
chisă și bine astupată. Seara, 
înainte de culcare, înmuiem 
un tampon de vată in sucul 
de ghiocei și frecăm zonele 
pătate ale feței sau mîlnllor

repetînd această operație pină 
cînd obținem înlăturarea pis
truilor și a petelor.

Tot pentru tenurile sensibi
le se recomandă o mască cos
metică obținută din morcov. 
Se rade un morcov prin răză- 
toare și se amestecă cu o lin
guriță do caimac. Se aplică pe 
tenul curățat în prealabil. Se 
menține 20 minute după care 
se înlătură prin spălare cu 
apă călduță.

Și, să nu uităm, morcovul 
este unul din puținele crudi
tăți ce se pot consuma în acest 
sezon. Nu ezitați să-1 folosiți 
zilnic (ie înlr-unul din felu
rile de mîncare, fie ca desert, 
ras și presărat cu puțin zahăr.

E VA

ORIZONTAL : 1) Prins de ca
priciile modei ; 2) Audio medi
cal - Prinsa in salba lunilor 
(reg.) ; 3) Cu steluțe prinse pe 
umăr (abr.) - Cuprinsă intr-o 
parte de Dunăre ; 4) Te prinde

Prin- 
SOPI—’Ț*

in mrejele-i sonore... ; 5) Un ton 
fără „dirijor" I - Cuprins in 
specia reptilelor ; 6) Una dintre 
Miercuri - Prins in port I ; 7) 
Ăsta ce „prinde" nu dă la ni
meni - Nu-i a bună ; 8) Prinse 
in șuetă I - Prinsă in inelele 
copacilor ; 9) Prinsă din Verdi ; 
10) Prinși din zborul lor spre 
stele.

ORIZONTAL : V) Și rebel d primcretrl șl cri 
iubirii curote, tinerești - Preț maximal (od.) ; 
2) Unanim acceptat ca aducător de noroc - 
Aduce primăvora in cioc ; 3) Riu in Grecia 
ontică — Violete pentru fete ! ; 4) Sosesc in

• ••

VERTICAL : 1) Prinsă in ra
chetă ; 2) in cuprinsul unei note
- Marele „prins" in degetul mic 
al lui Dionis ; 3) Prins la pește
- Palindromwl mongolului ; 4) 
Cuprins de virsta fiselor incite
- Te prinde vraja de la început!; 
5) Cuprinse de blană - Preludiu 
la violoncel I - Ințeleopta din 
mituri - Prins dintr-o „Lovc 
Story" (O’Neill) ; 7) O organi
zație prinsă in abreviație - Prin
să din fugă ; 8) O dată pe lună
- Localitate minieră ; 5) Se prin
de de coarne in Tibet - Prinse
in poză 1 ; 10) Prins in trecere 
de pe o parte pe alta (și in
vers I).

Iulian IRIMESCU

saloanele primăverii — Ion Frunză ; 5) Două 
localități din Brazilia - Mărțișor ; 6) Dan 
Florescu - O sută și cinci - Vestitori ai pri
măverii ; 7) Material pentru mărțișoare - A 
cere (fig.).,. ; 8) ...floricică albastră sau de- 
finițio mărțișorului (3 cuv.) - Riu in Austria ; 
9) Soție - Primește mărțișor ; 10) Ca florile 
de lăcrimioare — La capătul zilelor! 11) în
soțesc schimbul de mărțișoare - Simbol al 
iubirii nezdruncinate (pl.) ; 12) Ghinion in
patru labe (două cuvinte).

VERTICAL : 1) Purtător de noroc și lumi
nă ! — Un boboc pentru butonieră ; 2) Măr
țișorul ! - Mărțișoare pentru indrăgosliții de 
circumstanță ! ; 3) Stinjonii ochilor frumoși 
— Copilul cu arcul aflat in lună de virf in... 
luno martie ! ; 4) Marginile oceanului ! -
Simbolul tinereții fără bătrinețe ; 5) Bună
de gură - Varietate de struguri — Sfarmă 
lemne cel mic ! ; 6) Tine de dragoste - Cu
relușă ; 7) Un număr complicat - Conducă
tor al unul sat liber (în evul mediu in Mol
dova) ; 8) Apar cocostircil ! - Masă verde ;
9) Le poartă mărțișorul - Corabia lui Noe ;
10) Lăcar jumulit I — O sută și nimic I - 
Cam prostul de felul lui ; 11) Precum buje- 
tul (pl.) - Alegorice - Repere ! ; 12) Norocul 
din iarbă ! - O cupă înrourată.

Zeno TURDEANU
Cuvinte rare : ARL, GOG, IRI, IRAI, ANA.

în galeria marilor echipe de 
fotbal ale lumii figurează și 
două exemple mai puțin cu
noscute : Austria și Franța. 
Ambele nu avut apariții „me
teorice", insă prin strălucirea 
deosebită a jocului lor au reu
șit să învingă handicapul pe
rioadei scurte de afirmare și 
să impună lumii fotbalistice 
stilul propriu de joc. Elegan
ta austriecilor și eficacitatea 
francezilor au marcat momen
te distincte în evoluția spor
tului cu balonul rotund, fapt 
caro justifică o scurtă revede
re a acestor stiluri de joc 
atit dc caracteristice.

„Echipa minune", Wun- 
dertcam. așa a rămas 
in istoria fotbalistică . e- 
chipa națională a Austriei din 
perioada anilor 1930—34, cînd 
unsprezece vienezi talontați 
și inteligenți au uimit lumea 
cu virtuozitatea jocului lor.

Wundcrteam-ul a fost în
vins la Londra de Anglia cu 
4—3 și n-a clștigat nici Cupa 
Mondială din 1934. dar totuși

Fotbal 
de clasă 

mondială (VII)
continuă să fie socotită una 
din cele mai bune echipe de 
fotbal a Europei și una din 
cele mai elegante formații din 
lume. Stilul vienez, un ade
vărat ..vals pe stadion" a 
creat simpatii și a fost multă 
vreme idealul în fotbal.

Cel unsprezece ? Dc fapt au 
fost mai mulți. Toți au fost 
niște artiști autentici și ex
cepționali : IHdcn, Schmauss, 
Sesta, Urbabek, Hoffman, 
Nausch. Zischek. Gschweidl, 
•Sindelar, Donnenfeld. Vogi I, 
sint cei mai cunoscuți, dar în 
Wundcrteam au mai jucat cu 
același succes și alte talente : 
fundașii Reiner și Tandler și 
interul Schall.

Au (ost toți egali, dar pentru 
mulți, forța acestei echipe se 
sprijinea pe ••ih-iifitate-i lui 
Vogi I, deși col mai celebru 
era poate firavul centru înain
taș Sindelar. Cu ocazia unul 
turneu al echipei vicneze 
..Admira" la București, Urba
nele spunea : ..Wunderteam a 
fost Vogi L Era cel mai mare 
omagiu adus unui jucător de 
fotbal pină la acea dată.

SUPORTER
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RITMICITATEA PRODUCȚIEI
reclamă

Necesitatea îndeplinirii ritmice a-------------- ---- .--- --- sarcinilor do plan de 
către fiecare colectiv do muncă determină cu stringență ca 
organizațiile do partid să abordeze problemele de In fiecare 
loc de muncă, să manifeste receptivitate fală do propuneri
le și sugestiile comuniștilor.

Pentru a înțelege mal bine aceste cerințe, ne vom referi 
la citam exemple încheierea lunii ianuarie la exploatările 
miniere din \ alea Jiului a marcat un eveniment deosebit : 
toate î".r.i 
SARCINII! Dl PLAN, 
te
de Un real succes, mina Petrila — unde 
bine toata luna ianuarie — s-a înscris 
acesta este incontestabil un succes. In 
lunii ianuarie colectivul de la Petrila a 
3 000 tone, ceea ce a înălțat ștacheta 
minus ia plus, T ■ .......... .. ............... ..........
susținute dm partea organului și organizațiilor de partid, a

J atloatArii i ,și-m hi m iz at și ni tAșit
—~ TL Pe întregul bazin s-au extras pes- 

plan mai mult de 15 000 tone cărbune. In acest cadru 
treburile n-au mers 
cu depășiri. Faptul 
ultimele zile 
făcut un salt 
rezultatelor de

ale 
de 

. ............. .................. . la
Aceasta dovedește că s-au depus eforturi

colectivelor de muncă de aici. Totuși nu ponte fi vorba nici 
;l ; 1 se cheamă RITMIC ll'XTE. Ce spun

care
pe departe de ceea cr -- ~
in legătură cu această problemă oamenii, comuniștii 
au participat direct la saltul amintit ?

Comuniștii, toți salariații din 
cadrul sectorului II de la mi
na Petrila — ne declară 
Gheorghe Ccnaru, secretarul 
organizației de bază nr. 2 — 
au înțeles că realizarea sar
cinilor de plan depinde de 
măsura în care organizația 
do bază și conducerea secto
rului reușesc să conducă pro
cesul complex al produc
ției. în acest sens noi am 
urmărit ca fiecare comunist 
fiecare salariat d:n sector 
sâ-și cunoască cit mai bine 
sarcinile de plan și să răspun
dă la locul său de muncă 
pentru îndeplinirea acestora. 
Am acționat de la început 
pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări șt întrețineri, 
brigăzile au fost omogeniza
te printr-o împărțire judi
cioasă a muncitorilor, după 
gradul lor de calificare : noii 
angajați an fost repartizați 
minerilor cu experiență.

Acordam cea mai mare 
tenție întăririi disciplinei 
muncă. Astfel, cazurile 
abateri, indisciplină, nose;.,, 
nemotivate le-am pus in dez
baterea adunării eo.iernie. In 
ședințele de partid am a- 
nalizat cu regularitate pro
blemele disciplinei. 3 
procedat față de 
Galeș, Stan Doagă. 
Gheorghe. Tiberiu 
lescu, Neagu Turculeț și cu 
alții. Nu i-am scutit nici pe 
maiștrii care au tolerat actele 
de ...................
loan 
vrilă. 
Gheorghe 
ti ca

a- 
în 
de

Asa am 
Traian

Ioan 
Bărbu-

indisciplină cum sint 
Goda. Constantin Ga- 

Gheorghe Rotam. 
Mihiew ș. a. Cri- 

aspră, dar dreaptă,

(Urmare din pag. 1)

în această more întrecere a 
muncii, oamenii ou învățat să-și 
cumpănească moi bine fiecare 
mișcare, să prețuiască așa cum 
se cuvine fiecare minut. S-au 
sfătuit și nu rareori priceperea 
și experiența ortacului din aba
tajul sau mina învecinată i-a 
cîurct să biru:e greutățile ivite 
pentru moment in față. Numele 
unor brigadieri co loan Sâlăjeon. 
Emil Kopondi. de Io Lupeni. Ilie 
Nicolae și Pavel Dediu de la 
AMnoaso. Eugen Voicu și Floreo 
Mionici de la Petrila, Petru Ae- 
lincâi și Dumitru Sănăuțeanu de

a-
e-

adresată celor amintiți a 
vut darul să mobilizeze 
forturile colectivului, contri
buind la realizarea sarcini
lor de plan.

La sectorul IV de la mina 
Petrila lucrurile au mers bine. 
Totuși, după cum ne relatea
ză Emanoll Diaconu. secretarul 
organizației do bază. mani
festarea unor neajunsuri în 
aprovizionare, dar mai ales 
în menținerea disciplinei, au 
determinat biroul organiza
ției de bază să intervină ener
gic pentru ca toți oamenii 
să-și facă datoria. Organi
zăm săptămînal o analiză a 
problemelor muncii unde 
maiștrii, brigadierii și șefii de 
schimb arată realizările si 
greutățile întîmpinatc. I-ain 
pus astfel față in față pe toți 
să spună cc-au făcut. In urma 
folosirii 
se 
de

acestui procedeu nu 
mai constată nici un fel 
indisciplină sau absențe

§
I
i

I
I
s 
s

nomotivatc. Brigăzile nu dat 
peste plan peste 650 tone de 
cărbune. Cele mal bune rezul
tate le-au obținut brigăzile 
conduși 
stantin 
Toma 
plan 
care.

O situație critică se !n- 
lilncște la sectorul V. care, 
după cum se știe, a încheiat 
prima lună a anului cu un 
minus dc 3 880 tone dc căr
bune. Rezultatele, deloc lău
dabile. nu exprimă nici pe 
departe potențialul colecti
vului de la acest sector.

Tată ce declară în acest 
sens Constantin Borcca, se
cretarul organizației dc bază : 
posibilități avem, utilajele 
funcționează, transportul s-a 
îmbunătățit. Greutăți avem 

cu aprovizionarea cu 
vagoncte goale, 

i încă ridicată 
indisciplină. 
Indisciplina 

dau 
pentru mi-

de comuniștii Con- 
Alexc și Gheorghe 

i are au extras peste 
100 tone cărbune fie-

însă 
materialo și 
cu rrecvența 
a actelor de 
Aici c baiul, 
pleacă de la maiștri, oi 
exemplu prost 
nori. Tocmai de aceea orga
nizația noastră de bază i-a 
pus în discuția comuniștilor 
pe Nicolac Păsărică, care are 
o comportare incorectă față de 
muncitori, pe loan Dobro- 
tescu și Nicolac Turbac care 
mai fac și cîtc o absență. Așa 
am procedat și cu muncitorii 
care le-au urmat prostul e- 
xemplu, ca lăcătușul loan 
Neboncea și minerii Con
stantin Cosma și Vasilc A- 
gapei care nu au răspuns la 
chemările sectorului. Știm 
că n-am făcut totul, mai a- 
vem încă multe de făcut 
pentru ca sectorul nostru să 
se ridice în rîndul colective
lor fruntașe pe exploatare.

Sc desprinde concluzia că există preocupări concrete în 
cadrul organizațiilor de bază ale minei dc a găsi mij
loacele cele mai eficace pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor dc plan. Totuși. nu se poate spune 
ă s-a făcut tot ce trebuie pentru desfășurarea unei acti

vități ritmice, de înaltă eficiență, că sc intervine întotdea
una cu energie pentru soluționarea problemelor produc
ției și a muncii.

necesar, deci, să se acționeze cu mai multă efi- 
pentru mărirea responsabilității fiecărui comunist

Este
ciență ---------- —------------ --------------
in cadrul colectivului in care muncește. Un efect stimulator 
in această direcție avindu-1 dezbaterile din adunările gene
rale ale organizațiilor de bază asupra modului cum sint rea
lizate sarcinile de plan. De aceea, va trebui să crească și 
mai mult rolul organizațiilor de bază, al fiecărui comunist 
in lupta pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
la toate sectoarele minei Petrila.

Cornel HOGMAN

Intr-o muncă privită insă ca 
un proces supus îmbunătățirilor 
permanente. Intr-o muncă ale 
cărei sensuri și valențe noi sint 
evidențiate de mereu alte iniția
tive minerești. La Uricani, fron- 
talistul Gheorghe Durlă propune 
ca planul fiecărei luni să fie re- 
olizat cu două zile moi devreme. 
Inițiativa se generalizează la ni
velul minei și este preluată și 
de minerii Vulcanului care afir
mă „putem reduce luna chiar 
cu trei zile". La mina Paroșeni 
este împărtășită opinia că briga
da trebuie să devină o adevăra
tă scoală de calificare. Brigadi
erii Jenică Năstase, de Io Uri-

EMULAȚIE
la Vulcan, Zahoria 3ălăuță și 
Marin Ciubăr de la Lonea, Ga
bor Levoy de la Dilja, Vasile 
Anheorghesei și Gheorghe Scor
pie de la Uricani, sint rostite 
cu respectul și admirația pe care 
le impun dăruireo și abnegația 
celor pentru care outodepășirea 
reprezintă resortul intim, gene
rator de energii. Ca in orice în
trecere, întrecerea pentru devon- 
sareo obiectivelor, ce mai ieri 
păreou deosebit de îndrăznețe, 
isi ore învingătorii și învinșii ei. 
deopotrivă de merituoși.

Grupați în jurul inițiativelor 
de întrecere, minerii Văii Jiului 
găsesc suportul obținerii unor 
rezultate tot moi bune in încleș
tarea cu tăria rocii. Străduin- 
du-se să ridice tot mai sus nive
lul realizărilor, minerii se întrec 
și se sprijină in egală măsură, 
satisfacțiile prilejuita de reușita 
tovarășilor lor fiind un imbold 
pentru o angejare tot moi res
ponsabilă in muncă.

câni și loan Sălăjean de la Lu
peni propun ca fiecare brigadă 
să permanentizeze anual un nu
măr de 5-7 noi angajați, iar 
Vasile Avarvarei de la Petrila 
propune o întrecere pentru cel 
mai bine gospodărit loc de 
muncă.

Enumerarea este suficient de 
lungo, inițiativele imbrățișind 
mai toate aspectele principale 
ale muncii din subteran. Ele se 
constituie insă ca o parte com
ponentă. intrinsecă o muncii de 
zi cu zi, ca un adevărat sistem 
de coordonate pe core se înscrie 
o activitate plasată sub semnul 
continuei perfecționări. Pentru 
că imbroțișareo entuziastă a ini
țiativelor de întrecere de către 
mareo masă a minerilor exprimă 
elanul și strădaniile permanente 
ale acestor minunați oameni, de 
a scoate tot mai multă lumină 
din adincuri.

contact

cu

viața 

univer

sitară
Drumul absolventului de li

ceu spre facultate implică 
mult discernămint, insolit de 
o pregătire specifică ce sc ca
pătă printr-un studiu indivi
dual continuu. Din cerința de 
a lace lată nu numai exame
nului de admitere in invă(ă- 
minlul superior ci șl exigen
telor viitoare ale studenției, 
s-a născut inițiativa de a o- 
leri viitorilor absolvenți ai in- 
văfămintului mediu posibili
tatea unul prim contact cu 
amfiteatrele universitare încă 
din perioada premergătoare 
absolvirii liceului.

In fiecare duminică, zeci de 
aspiranți la studenție sint 
prezenli în sălile de cursuri a- 
le institutului de mine, preo
cupați dc aprofundarea cunoș
tințelor lor. Prin grija condu
cerii școlii pelroșâncne de in- 
văfăminl superior pentru vi
itorii candidați a lost alcătuit 
un program special destinat 
pregătirilor preuniversilare. 
Cele 100 de ore stabilite pen
tru consultații conțin teme ce 
prilejuiesc adineirea cunoștin
țelor teoretice și practice din 
trigonometrie, algebră, anali
ză matematică, mecanică, fi
zică moleculară și electricita
te. Se rezolvă exerciții și pro
bleme, se aplică diverse pro
cedee malemalice pentru in
terpretarea unor fenomene, se 
generalizează o seric dc teo
reme din științele exacte. In
tervin întrebări și discuții pe 
marginea subiectelor speciiice

Aprovizionarea
ritmică, operativă

(Urmare din pag. 1)

fața locului nu i-au putut de
termina pe unii furnizori să-și 
onoreze integral obligațiile. 
Pot fi citate în acest sens 
I. F. E. T. Deva. C. A. T. C. 
Pitești, întreprinderea „R’om- 
lux“ Tîrgoviste, „Unio" Satu 
Mare etc.

„Pentru a realiza îmbună
tățirea activității de aprovi
zionare în acest an, sublinia 
tovarășul Pompeiu Vlăduțiu, 
șeful biroului materiale, va 
trebui acționat cu operativi
tate in direcția lichidării 
stocurilor supranormative, <?o- 
laborînd in mod permanent 
cu unitățile miniere", indicînd 
astfel un neajuns a cărei re
zolvare urgentă este reclama
tă de însăși necesitatea creș
terii operativității și eficien
ței aprovizionării.

Transporturile de mărfuri, 
componentă importantă a ac
tivității bazei, au fost aduse 
în discuție dc tovarășul Ion 
Negrescu, șeful garajului auto. 
Rezultatele ce au caracteri
zat acest domeniu anul trecut 
■vor putea fi îmbunătățite în 
continuare prin extinderea 
transportului plin-plin. prin 
reducerea timpilor de stațio
nare și printr-o exploatare 
rațională a parcului auto din 
dotare.

Sarcinile sporite ale anului 
1974 necesită și preocupări

adecvate în scopul îmbunătă
țirii organizării întregii acti
vități din cadrul B.A.T.P.S. 
După cum arăta tovarășul 
Wilhelm Kleibel, directorul 
bazei. în anul acesta vor tre
bui înregistrate reale progrese 
în perfecționarea sistemului 
informațional, pentru crește
rea operativității in rezolvarea 
problemelor dc aprovizionare 
ivite, ca și în întărirea exi
genței față de încadrarea tu
turor compartimentelor în in
dicatorii economico-financiari 
stabiliți.

Atingerea acestor deziderate 
va fi posibilă după cum a 
arătat tovarășul Ion Nyeste, 
secretarul organizației de ba
ză „Printr-o mai bună coor
donare și analiză a activității 
desfășurate de către diferitele 
compartimente funcționale ale 
unității noastre".

Dezbaterile rodnice purtate 
cu prilejul adunării sajariați- 
lor din cadrul B.A.T.P.S. au 
ilustrat hotărîrea acestora dc 
a contribui în cursul anului 
1974 într-o măsura cît mai 
mare la asigurarea unei apro
vizionări tehnico-materiale 
caracterizată prin eficiență și 
operativitate, la crearea tutu
ror condițiilor pentru ca mi
nerii Văii Jiului să se achite 
exemplar de importantele 
sarcini ce le revin în crește
rea producției de cărbune.

Operațiunea „Atomul marcat™
I Debutul lui Igor Gostev pe 
î ecranele noastre este îniruto-I iul promițător. Spunem acest
s lucru deoarece „Operațiunea
I «Atomul marcalV' este un bun
• film de spionaj chiar dacă re-
Igizorul nu respectă formula 

consacrată a genului. Sau

I poate tocmai de aceea. Origi
nalitatea peliculei constă in

. faptul că eliberează povesli-
; rea de balastul spectaculozi-
’ lății gratuite, concentrînd a-
Ilenfia asupra acelei tensiuni 

psihologice care ii e proprie 
L confruntării dintre apărătorii
I legalității și atentatorii purtă

tori al intențiilor malefice.
• Slraiul factologic din „Opc- 
f rațiunea «Atomul marcat"

este un ecou tardiv al celei
I de a doua conflagrații mon-

dfalc șl al războiului rece de

1 tristă amintire. Este vorba, cu
alte cuvinte, de acele Incer-

Icări postbelice care și-au fixai 
ca scop compromiterea politi-

I cil de destindere prin bine- 
I cunoscutele metode ale spin- 
. najului.
I tn cadrul temei principe ■
• evoluează una secundară, a- 
Inume aceeu a trădării de pa

trie Este știut că în lagăre- 
Ile de prizonieri a existat o 

permanentă activitate de re
crutare a viitorilor spioni de

către agențiile imperialiste. 
Firește realitatea a dezmlnfit, 
în majoritatea covirșiloare a 
cazurilor, presupunerea agen
țiilor cum că lagărul de pri
zonieri de război ar ii o au
tentică pepinieră de spioni 
virtuali. Nici claustrarea, nici 
regimul de viată aspru n-au 
reușit să determine prizonie
rii sovietici să renunțe la o- 
noareo lor, la îndatorirea

ziții infracfionlsle. Doctorul 
Raskoltev — reprezentant al 
unei profesii eminamente u- 
mane — ascunde un trecut 
criminal; pictorul-restaurator 
Kazanfev falsifică icoane și le 
vinde turiștilor străini. Și, cum 
o crimă atrage după sine o al
tă crimă, lucrătorul de căi fe
rate Salikov are să cadă vic
timă uneltirilor dușmane, fiind 
asasinat deoarece reluză con

Carnet cinematografic

Izvoritâ adine din conștiință, 
ia îndatorirea de a iubi pă- 
mintui scump al patriei sovie
tice

Salghc șl Raskovki repre
zintă două cazuri de excepție 
care alunecă pe panta deca
dentei morale pînă Ia trădare 
din pricina unor nete preca
rități caracterologice. Racola
rea lor de către agențiile de 
spionai occidentale esle faci
litată de atrofierea simțului 
etic Igor Gostev demonstrea
ză lapiul că înalta trădare 
poale încolți numai pe tere
nul propice al altor predispo

lucrarea cu rețeaua de spio
naj.

Din filmul lui Igor Gostev 
înțelegem, în primul rînd, că 
spionii nu sini, nici pe de
parte, acel oameni curajoși și 
îndrăzneli cum îl prezintă o 
literatură îndeajuns de îndo
ielnică. Dimpotrivă, ei trăiesc 
cu frica-n sîn șl acceptă ris
cul nu in virtutea unei cule- 
zanfe de excepție ci in schim
bul soldei rușinoase primita 
pentru trădarea de patrie. Sa- 
llkov trebuie să moară pen
tru că onestitatea sa repre
zintă cel mat periculos adver

sar al activității criminale.
La polul opus se situează 

colonelul de securitate Dubro
vin la care vocația de justițiar 
înseamnă, înainte de toate, 
punerea vieții, a întregii sa
le priceperi in slujba păstră
rii integrității patriei. Ceea ce 
impresionează la acest om în 
mod deosebit este nu abili
tatea care dejoacă planurile 
vrăjmașilor, ci însușirea fun
damentală de a fi un om in
tegru, cinstii pînâ in - ultima 
fibră.

Filmul se derulează alert, 
solicitînd interesul in llecare 
clipă. Tensiunea esle obținu
tă, cum am mai amintii, dc 
confruntarea caracterelor di
verse, dc ciocnirea produsă 
intre psihologia personajelor 
angajate în aefiuni opuse ca 
scop.

O distribuție bună serveș
te cauza Ulmului: Gheorghi 
Ijenov, Vladimir Samoilov, 
Gheorghi Taratorkin, Mihail 
Pogorelskl. luri Tolubeev, 
Vladislav Strjelcik, Vladimir 
Pokrovski și Iul ia Dioși. Ima
ginea lui Kolganov este Inspi
rată, memorabilă — ca șl Ul
mul — gratie unghiurilor ine
dite și de reale aptitudini de 
plasticizate.

Al. COVACI

Studenția — perioadă de intense acumulări de cunoș
tințe de pătrundere în universul complex al științei și teh
nicii.

în imagine, explicațiile șefului de lucrări ing. Mihai 
Păsculcscu sint urmările cu atenție dc studenții anului II 
electro subingineri în timpul unei ore dc laborator la 
electrificări. Foto : C. BARBU

examenelor de admitere. A- 
ceslc adevărate cursuri preu- 
nlversitare sint susținute cu 
competentă dc cadre didactice 
ale institutului, ele avînd asi
gurată o înaltă linută de stu
diu și receptivitate.

Prin cursurile de pregătire 
organizate, Institutul de m ie 
își deschide larg porțile și se 
așteaptă, desigur și în acest 
an o afluență crescîndă a ce
lor ce doresc să se specialize
ze în frumosul și interesantul 
domeniu al mineritului.

Dar iată părerile cîtorva 
participant! la aceste acțiuni 
premergătoare viitoarelor 
confruntări profesionale :

IOSIF DEMETER, anul IV, 
Liceul Petroșani: „Intenționez 
să devin inginer minier. Deci 
in sesiunea din vară voi sus
ține examenul de admitere la 
Institutul de mine. Trăind și 
învațînd aici în Valea Jiului, 
m-am apropiat mult de mine
rit in care văd o meserie ce 
oferă mari satisfacții".

PETRU JURCAN, anul IV, 
Liceul Lupeni: „Ne sint deo
sebit de utile aceste ore de

pregătire aici la institut. Eu 
doresc mult să fac parte din 
colectivul studențesc al Pe- 
troșaniului, în cadrul facul
tății do electromecanică mi
nieră. Vin în flecare duminică 
la institut pentru a asimila 
cît mai mult din ceea ce se 
cere la un examen de admite
re in învățămîntul superior".

Qlndurl asemănătoare ne-au 
relatat șl ȘTEFAN HUSTI, de 
la Liceul din Lupeni, care are 
Intenția de a frecventa seefia 
subingineri. elect romecanlcă- 
metalurgie, de la Hunedoara, 
GUSTAV WEBER, liceul Pe
trila, care se pregătește pen
tru admiterea in cadrul Insti
tutului politehnic din Galați 
șl alf ii.

Preocupările asidue de stu
diu, seriozitatea și munca și- 
au făcut loc în rîndul tuturor 
elevilor aspiranti la titlul de 
student, oglindind dorința lor 
firească de a-și desăvîrși pre
gătirea multilaterală în viată, 
pentru a fi cît mai utili so
cietății socialiste.

Ion GIF-DEAG 
student

Vizite
• In scopul dc a realiza 

întilniri între studenții noș
tri șl studenții do la alte 
centre universitare. 
C.U.A.S.C, din Instituirii de 
mine Petroșani a organizat 
o primă excursie la Oradea. 
In cadrul acestei întîlniri 
vor avea loc meciuri de vo
lei și baschet, precum și o 
seară de dans în compania 
formației noastre de muzi
că ușoară „Diamantele ne
gre". Urmează ca după a- 
ceastă vizită să fim noi gaz
da studenților orâdeni.

Practică
9 Studenții anului II — 

electromecanică se găsesc 
într-o excursie de trei zi
le în țară, în vederea vizi
tării unor unități industria
le. Dintre acestea : „Inde
pendența" Sibiu, „Hidrome
canica" Brașov șl „Elcetro- 
montaj" București. Contac
tul cu aceste întreprinderi, 
va fi do un real folos în în
țelegerea practică a cursuri
lor predate în amfiteatre.

Absolvenți
© La Petrila. Lupeni, 

Vulcan și alte cxploutări 
miniere din Valea Jiului în- 
tilncști proaspeții absolvenți 
ai Institutului de mine, ca
re și-au început deja docu
mentarea în vederea întoc
mirii proiectelor de diplo
mă. Este ultimul act dina
intea obținerii diplomei de 
inginer, act care trebuie să 
consemneze însușirea apti
tudinilor inginerești de or
ganizare, cercetare si pro
iectare. In acest an, aproa
pe jumătate din numărul 
absolvenților de la Faculta
tea de mine au rămas în 
Valea Jiului pentru întoc
mirea proiectelor. Pe doi 
dintre ci. Iosif Erdelyj și 
Nicolae Brăitaru, i-am in- 
tîlnit, seara ■ tirziu. ia stu
diu. Nc-au vorbit cu mult 
entuziasm despre temele pe 
care și le-au ales — teme 
care, prin conținutul lor 
sînt ancorate în necesități
le stringente ale mineritu
lui din Valea Jiului. Doi 
absolvenți, două teme, un 
ței comun — acela ca studi
ile lor să-și găsească apli
cabilitate în tehnica extrac
tivă a cărbunelui.

Dorel POPA 
student

Dotarea co utilaje specifice
(Urmare din pag. 1)

dului de timp (este semnifica
tiv faptul că o situație statis
tică arată că din fondul de 
timp al anului trecut 15 la 
sută reprezintă pierderi din 
motive nejustificate) sau din 
calitatea necorespunzâtoare a 
muncii — rebuturi. Opiniile 1 
vorbitorilor au vizat aceste as
pecte din munca uzinei, evi
dențiind deficiențe care mai 
persistă și vor trebui elimina
te neîntirziat.

întreprinderea de utilaj mi
nier este un „consumator" ca
re a trecut prin goluri de a- 
provizionare cu metal, dar tot 
at it de adevărat este că a exis
tat și o anumită inerție în a- 
ccst domeniu (fie că era „greu 
de adus" din curte — opinia 
ing. Dumitru Coșa —. fie că 
nu s-au luat măsuri preveni
toare). O altă cale dc încadra
re in acțiunea largă de econo
misire sugera ing. loan 
Herman — este valorificarea 
deșeurilor și modernizarea 
tehnologiilor de lucru. „Ne su
pără rebuturile, spunea Pavel 
Mirică, turnător în fontă, pen
tru că ele sint produse ale ne
atenției față de calitate. De 
altfel, procedăm la fej șl cu 
tinerii care absentează — co
lectivul ii formează. Ic dez
voltă spiritul de răspundere, 
de intoleranță. Dacă ni se a- 
sigurâ piese de schimb, pentru 
care să nu mai pierdem timp 
prețios căutîndu-lc în stingă 
și-n dreapta, cu brigada pe 
care o conduc voi realiza pla
nul pe 1974 ca și în anui tre
cut — adică pină în luna oc
tombrie".

Tot de probleme de a- 
provizionare s-a ocupat în 
cuvîntul lui ing. Spirea Su- 
ditu. șef al secției reparații ge
nerale, din care am desprins 
destule imperfecțiuni in co
operarea interuzinală sau in 
cadrul centralei. In acest do
meniu apreciem sugestivă și 
plastică intervenția strunga
rului Ion Duma care spunea, 
referitor la spiritul de orga
nizare internă : „Cu „n-am", 
nu se poale face producție I. 
Totul trebuie prevăzut cu 
chibzuință dinainte". Din adu
narea oamenilor muncii s-a

mai desprins un insuficient 
spirit autocritic (inginerul Ro
mulus Cruceru n-a observat a- 
devăratole cauze care au îm
piedicat realizarea sarcinilor 
dc investiții, ci numai con
secințele) și ideea că proble
me mari care să ridice difi
cultăți in calea realizării pro
ducției planificate, n-au fost 
și nici nu sînt. Maistrul Ti
tus Peștenaru. inginerii Ioan 
Botoroagă. Nicolae Lobonț, 
loan Crețu, — șeful secției 
F.S.H. (cu rezultate bune in a- 
nul trecut), Mihai Burgea, 
loan Hebedean. Nicolae Biro 
s-au referit și la alte cerințe 
privind perfecționarea activi
tății uzinei. Inginerul Dumitru 
Popescu, inginer șef în C.C.P., 
referi nd u-se la cauzele res
tanțelor din anul trecut su
blinia necesitatea îndeplinirii 
în parolei a planului de pro
ducție cu cel de investiții, 
pentru ca întreprinderea de 
utilaj minier să ajungă în 
scurt timp un constructor al 
utilajelor și instalațiilor spe
cifice mineritului din Valea 
Jiului.

La baza tuturor rezultate
lor, remarca tovarășul David 
Lazăr, secretar al Comitetului 
județean de partid, se află 
conștiința comuniștilor. Con
cluzia esle că deficiențele sint 
provenite din organizare și 
conducere, domenii în caro 
există multe rezerve interne 
nevalorificate pe deplin. Folo
sirea judicioasă a spațiilor de 
producție, a fondului de timp, 
reducerea cheltuielilor la 1 000 
lei producție marfă, a consu
murilor de materiale, combus
tibil și energie, creșterea pro
ductivității muncii și a cali
tății produselor paralel cu un 
constant interes pentru cali
ficare. specializare și o muncă 
politică educativă eficientă, 
spunea vorbitorul, sînt doar 
cîteva condiții care determina 
o activitate economică valo
roasă și vor face ca acest pri
ceput și entuziast colectiv de 
muncă să ridice pe noi înăl
țimi prestigiu] întreprinderii 
de utilaj minier, contribuția 
lui la promovarea progresului 
tehnic în mineritul Văii Jiu
lui.

Studentul de azi
(Urmare din pag, 1)

exigentă pentru a face din în- 
văț-ămint o activitate eficientă 
dc formare a specialiștilor 
pentru realizarea integralei a 
sarcinilor trasate du Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973.

In timpul discuțiilor s-au 
conturat și cileva cauze. Prof. 
• Ir. ing. Emil Pop, șeful cate
drei de tehnică minieră si geo
logie, arăta că semestrele nu 
sint echilibrate (primul c mai 
comprimat m timp, decit al 
doilea) fapt care determină și 
aglomerarea, suprasolicitarea 
studenților, în special a celor 
din primul și ultimul an. Un 
al doilea aspect semnalat a- 
rată că după cîțlva ani de 
pregătire a subinginerilor încă 
sint multe neclarități în pri
vința volumului de cunoștin
țe ce trebuie însușite, existing, 
se pare, o diferențiere dc la 
un cadru didactic la altul.

Procesul dc învâțâmint, dc 
orice treaptă sau grad ar fi, 
este o activitate Instructivă, 
împletită cu o intensă muncă 
dc educație, de formare a tână
rului care peste cîțiva ani tre
buie să se integreze cu maxi
mum de eficiență în activita
tea social-cconomică, munca 
de educație, fiind muncă poli
tică. ideologică cu o semnifi
cație specială, studentul tre
buind nu numai să cunoască 
politica partidului și statului, 
ci să-și formeze ferme con
vingeri comuniste de muncă și 
viață. Conf. Aurel Pop, șeful 
catedrei de științe sociale, e- 
videnția. in acest sens, pe 
drept cuvint, rolul crescind al 
disciplinelor sociale, iar ing. 
șef de lucrări Ilie Rotunjanu, 
președinte al C.U.A.S.C.,' su
blinia datoriile asociațiilor 
studenților comuniști în mun
ca politică și ideologică care 
se reflectă, volens-nolens, în 
situațiile semestriale. în atitu
dinea studenților față dc pre
gătirea profesională, activități
le patriotice, cultural-artistice, 
în folosirea și păstrarea bunu
rilor obștești. Tovarășul Vasile 
Oros. referindu-sc la munca 
desfășurată de organizația de 
partid din institut, a subliniat 
necesitatea perfecționării sti
lului de muncă, sporirii exi
genței, remareînd totodată 
contribuția absolvenților insti
tutului adusă la progresul mi
neritului din Valea Jiului.

In invățămîntul superior, 
spunea tovarășul Virgil Radu- 
lian, munca profesorului nu 
poate fi disociată de rezulta
tele studentului, deoarece în
tregul sistem este rezultatul 
acțiunii acestui cuplu iar efi
ciența poate fi discutată nu
mai din acest punct de vedere. 
Cadrele didactice din invăță
mîntul superior desfășoară o 
muncă politică și pedagogică, 
iar eficiența socială a acestui 
domeniu important se obține 
printr-o activitate intensivă, 
în laborator. amfiteatru și 
practică, pentru a se ajunge 
•la îndeplinirea exigențelor pu
se de partid. Invățămîntul su
perior impune o schimbare a 
stilului de a se învăța, cadrele 
didactice trebuie să modeleze 
studenții, să-i sprijine în for
mare.

Eficienta învățâmîntului Ia 
Institutul de mine din Petro
șani, ca oriunde de altfel, nu 
poate fi considerată decît prin 
prisma rezultatelor. Pentru ca 
acestea să fie la înălțimea sar
cinilor pe care le are învâță- 
mîntul superior românesc, 
toate forțele trebuie orientate 
spre soluții, spre munca politi- 
co-educativă care este o func
ție a învățămîntului, realiza
bilă printr-o activitate perma
nentă a tuturor, printr-o con
vergență a eforturilor.

Mesageri ai folclorului din Valea Jiului
(Urmare din pag. 1)

mustind de seva autenticului, 
prin participarea entuziastă a 
localnicilor de dilerile vîrsle. 
Cu acest prilej au fost aduse 
pe scenă „Jocul pe stingă" și 
„Hora cu șapte bătăi", dansuri 
vechi și spectaculoase, cișli- 
gind în frumușele prin pu
ritatea și originalitatea costu
melor, prin gratia mișcărilor, 
solemnitate, naturalele. La 
Cimpu lui Neag preocupările 
s-au orientat îndeosebi in la
tura muzicală, grupul vocal 
folcloric iluștri nd convingă
tor acest iapl.

Prezenta artiștilor amatori 
din Valea Jiului la un spec
tacol de autentică almosleră 
folclorică la Muzeul salului 
este, implicit, o apreciere la 
adresa mișcării cullural-artis-

lice din municipiu, a activiș
tilor din acest domeniu călău
ziți de discernămint și dragos
te pentru valorile populare. 
In această zonă elno-iolclori- 
că se Întretaie influente ale 
regiunilor învecinate, dar se 
află în straturile de profun
zime vechi valori originale și 
speciiice care au fost depista
te cu sprijinul artiștilor a- 
matori, depozitari ai comori
lor unei neprefurle spirituali
tăți. Mesageri ai folclorului 
specific acestor locuri, artiștii 
amatori de la Cimpa, Cimpu 
lui Neag și Uricani iac cunos
cută Valea Jiului — regiune 
in care elanul întrecerii so
cialiste în muncă are rezo
nante largi — și sub aspectul 
valorii artistice a cintecelor 
și dansurilor populare.

Liceul industria! minier 
PETROȘANI 

angajează
® Un tehnician pentru întreținerea labora

toarelor și cabinetelor
• Un paznic de noapte
Angajarea se face de la 1 martie 1974.
Informații suplimentare se pot obține zil

nic de la secretariatul liceului, telefon 11736.

Mica publicitate
VÎND mobilă tineret, telefon 1 10 62, după ora 18.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Grosu 

Antochio, eliberați! de E, M. Dilja. O declar nulă.
PIERDUT legitimație-do serviciu pe numele Fodor 

Iosif, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.
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islamice romano-ungare
de colaborare
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grupei de lucru
Intîlnirea

România, prietena arabilor a tarilor
Conferința la nivel înalt

SOFIA — Corespondentul 
Agerpres, C. Amarifei. trans
mite : La V ama a lost lansa
tă la apă prima navă din se
ria de vase de 25 000 tone 
destinate transportului măriu- 
rllor uscate.

Nava a fost proiectată de 
un colectiv al Institutului de 
cercetări științifice, proiectare 
și tehnologie a construcțiilor 
de nave din Varna.

In anii următori, la șantiere
le navale .Gheorghi Dimi
trov", din Varna, vor fi con
struite alte 20 de nave de ace
lași tip, dotate cu motoare de 
12 000 CP.

★

Presa libaneză despre recenta vizită 
efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu 

în unele țări arabe
BEIRUT 23 — Corespon

dentul Agerpres, Crăciun Io- 
ncscu. transmite : ..La Revue 
du ÎĂbah et de l’Orlent \r.i- 
be’, cea mai mare revistă li
baneză publicație ilustrata 
cu largă răspindirc in țările 
arabe care apare săptămîna! 
în 100 de pagini, acordă in 
numărul său din 23 februa
rie un larg spațiu vizitei pre
ședintelui Consiliului do Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in Liban.

Pe copertă, care îl înfăți
șează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la conferința de 
presă de la Palatul preziden
țial de Ia Baabda. este im
primat cu litere mari titlul 
„Președintele Ceaușescu in 
Liban".

In cuprinsul revistei, un 
amplu reportaj fotografic 
prezintă imagini sugestive 
din cursul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Liban.

Reportajul este însoțit de 
un comentariu, intitulat ..Ro
mânia. prietena arabilor", 
publicat pe cinci pagini de 
revistă.

„România — țară a dialo
gului, Libanul — țară a dia
logului sint destinate să se 
întilnească. să se asculte, să 
se înțeleagă — subliniază au
torul. Vizita oficială în Liban 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul sta
tului si Partidului Comunist 
Român, s-a desfășurat și s-a 
desăvirșit sub semnul dcschi-

derii. înțelegerii reciproce și 
cordialității. Convorbirile, în
cheierea acordurilor cultural, 
turistic, sanitar, ceremonia 
de la Universitatea libaneză, 
în cursul căreia președinte
lui Ceaușcscu i-a fost decer
nat titlul de doctor honoris 
causa, marchează importan
ța relațiilor prietenești din
tre cele două țări, relații ce 
cuprind toate domeniile și 
care vor fi întărite in viitor 
prin aplicarea acordurilor bi
laterale semnate in cursul a- 
cestei vizite".

In continuare, autorul co
mentează principalele mo
mente ale desfășurării vizi
tei : ..Timp de citeva zile, cu
lorile românești — roșu, gal
ben și albastru — s-au înfră
țit cu culorile libaneze. Pre
tutindeni se aflau pancarte 
de bun venit in cinstea pre
ședintelui român".

Descriind desfășurarea 
conferinței de presă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușcscu, 
autorul consemnează : ..Con
ferința de presă s-a deschis 
in prezența unui mare nu
măr de ziariști, reprezentan
ți ai presei locale și stră
ine. Președintele Ceaușescu 
a sosit surizător, destins, sa- 
lutind cu un gest larg asis
tența". Comentind conținutul 
conferinței de presă, autorul 
relevă : ..România este prie
tena arabilor și a dovedit-o 
permanent. Ea este prietena 
tuturor arabilor, așa cum a 
demonstrat și actualul tur-

nou întreprins do președinte
le Ceaușescu. Diferențele do 
regim social și politic nu tre
buie să afecteze dezvoltarea 
relațiilor bilaterale norma
le in domeniile politic, diplo
matic, economic, cultural și 
științific, bazate pe respec
tul strict al principiilor 
dreptului internațional, ai 
normelor eticii internaționa
le. Dialogul este nu numai 
necesar, dar și indispensabil. 
In acest sens. România și-a 
dezvoltat considerabil relați
ile sale diplomatice, consula
re. economice".

După ce face o trecere în 
revistă a cooperării dintre 
România și țările arabe pe 
cele mai diverse planuri, au
torul comentariului conchi
de : „Relațiile sincere, de în
credere. cooperare in multi
ple domenii, căutarea numi
torului comun intre popoare, 
aceasta este calea pe care 
merg Libanul și România : 
calea păcii.
Vizita președintelui 

Ceaușescu se înscrie, de alt
fel. în cadrul unui turneu pe 
caro președintele român 
întreprins succesiv la 
poli. Beirut, Damasc.
gdad, intr-o misiune de prie
tenie.

Turneul arab al președin
telui Ceaușescu deschide un 
nou capitol în domeniul co
operării politice, economice, 
și culturale dintre România 
și țările arabe".

LAHORE 23 (Agerpres?) — 
Corespondență de la Ion Puți- 
nolu : I^a sediul Adunării Na
ționale a Pundjabului occiden
tal, din orașul pakistanez La
hore, continuă lucrările celei 
do-a doua Conferințe islamice 
la nivel înalt. In prima ședin
ță plenară a acestei reuniuni, 
au luat cuvintul o serie de 
șefi de stat și de guvern care 
au reliefat importanța de
gajării unui consens al țârilor 
islamice în abordarea princi
palelor puncte înscrise pe or
dinea de zi.

Rostind alocuțiunea de des
chidere a dezbaterilor, primul 
ministru al țării gazdă, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a declarat că 
acum este cel mai bun prilej ca 
sentimentele unității islamice 
să se concretizeze în măsuri 
concrete vizînd soluționarea 
situației din Orientul Apropiat, 
a statutului Ierusalimului și 
restabilirea drepturlor legitime 
ale poporului palestinian.

Majorarea prețului 
combustibililor 

lichizi în Austria

conformitate cu propriile sale 
aspirații. „Toate aceste clemen
te — a arătat el — derivă din 
principiile raționale ale reali
zării unei păci drepte și dura
ble-.

Vorbitorii care au luat cu- 
vîntul în continuare, s-au refe
rit. în principal, la necesitatea 
soluționării situației din O- 
rentul Apropiat și rezolvării 
problemei palestiniene. Astfel, 
șeful statului sirian, Hafez Al 
Assad, a relevat că ..problema 
poporului palestinian consti
tuie un motiv de îngrijorare 
pentru toți ce se subscriu la 
dreptul popoarelor la autode
terminare". La rîndul său. pre
ședintele Libiei. Moamer El 
Geddafi, a subliniat necesita
tea întăririi solidarității isla
mice și a solicitat țările parti
cipante la Conferință să for
meze un front unit și sâ-și 
mobilizeze toate resursele de 
care dispun pentru rezolvarea 
actualei situații din Orientul 
Apropiat și pentru restabilirea 
drepturilor poporului palesti
nian.

BUDAPESTA 23 — Cores
pondentul Agerpres. A. Pop, 
transmite : La Budapesta a a- 
vut loc. între 18 și 22 februa
rie întilnirca grupei de lucru 
româno-ungare de colaborare 
economică în domeniul in
dustriei chimice. Cu acest pri
lej, Ilie Cîșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, și Gor Nagy 
Sandor, adjunct al ministrului 
industriei grele al R.P. Unga
re. au parafat convenția de 
cooperare economică în do
meniul producției de fracții 
c 5 în R.P. Ungară în vederea 
fabricării în România a cau
ciucului poliizoprenic și con
venția de specializare în pro
ducția de pesticide. Au fost e- 
vidențiate și alte posibilități 
de colaborare în domeniul in
dustriei chimice.

MOSCOVA (Agerpres). — 
Industria chimică a Uniunii 
Sovietice va realiza, In cursul 
acestui an, o producție cu 10,2 
la sulă mai mare dec'll 
1973. Pentru construcțiile ca
pitale in această ramură in
dustrială vor li alocate aproa
pe patru miliarde de ruble. In 
1974 urmează să fie date in 
funcțiune noi obiective ale 
industriei chimice care vor 
produce milioane de tone de 
acid sulfuric, fibre sintetice, 
mase plastice șf de amoniac.

O atenție deosebită se va 
acorda anul acesta producției 
de îngrășăminte minerale, ca
re va spori cu 7 000 000 tone 
față de anul precedent.

BUDAPESTA — Corespon
dentul Agerpres, Aurel Pop, 
transmite : Cărbunele joacă 
un rol Însemnat In aprovizio
narea cu energie a Ungariei, 
în ultimii ani fiind date în 
exploatare noi mine, paralel

Lucrările „Conferinței
celor două Americi"

l-a 
Tri- 
Ba-

VIENA 23 (Agerpres). — La 
Viena. a fost anunțată majo
rarea. înccpind de la 23 fe
bruarie. a prețului combusti
bililor lichizi. Astfel. prețul 
benzinei normale a fost sporit 
de la 4,90 la 5,80 șilingi iar 
cel al benzinei super — de la 
5.60 la 6,50 șilingi. Au fost ma
jorate. de asemenea, prețurile 
la motorină (de la 4,40 la 5,30 
șilingi) și la combustibilul 
pentru încălzirea locuințelor 
(de la 2,50 la 3 șilingi).

dezhaieHIoa

CIUDAD DE MEXICO 23 
(Agerpres). — La Palatul Tla- 
telolco din Ciudad de Mexico 
continuă lucrările „Conferin
ței celor două Americă", la ca
re participă miniștrii de exter
ne din 24 de țări latino-ameri- 
cane și din zona Caraibilor si 
secretarul de stat al S.U.A. 
Henry Kissinger.

Delegații din Columbia Ja
maica. Costa Rica și Guyana 
au susținut, in luările de cu- 
vînt, pozițiile exprimate an
terior de alte state latino-a- 
mericane. între care Peru și

Venezuela. privind suspenda
rea blocadei economice si re
nunțarea la politica discrimi
natorie față de Cuba, impusă 
de statele Unite în 1962, la 
conferința de la Punta del 
Este.

Secretarul de stat american 
a arătat că. ..pentru moment1', 
poziția Statelor Unite rămîne 
neschimbată, dar. după păre
rea sa, va putea expune mult 
mai multe lucruri legate de 
acest subiect ]a viitoarea con
ferință a Organizației Statelor 
Americane, programată pentru 
luna aprilie în S.U.A.

încheierea 
din Comisia O. ft. il 

pentru drepturile omului 
NAȚIUNILE UNITE 23 

— Corespondentul Ager
pres, Constantin Alexandroa- 
ie. transmite : Comisia Națiu
nilor Unite pentru drepturile 
omului, organism din care 
face parte și România, și-a 
încheiat dezbaterile asupra 
punctului intitulat „Problema 
înfăptuirii drepturilor econo
mice, sociale și culturale con
ținute în Declarația universa
lă a drepturilor omului și în 
Pactul internațional asupra 
drepturilor economice, sociale 
și culturale, și studierea pro
blemelor sociale legate de 
drepturile omului în statele 
în curs de dezvoltare".

Dezbaterile au evidențiat, 
între altele, interdependența 
dintre respectarea drepturilor 
omului și problemele dezvoltă
rii. decolonizării, dezarmării, 
respectării dreptului suveran 
și permanent al popoarelor

asupra resurselor și bogățiilor 
lor naționale, reformării sis
temului monetar internațio
nal, punerii relațiilor comerci
ale mondiale pe baze demo
cratice și îmbunătățirii ter
menilor de schimb pentru 
produsele exportate do țările 
în curs de dezvoltare.

în încheierea dezbaterilor, 
comisia a adoptat prin con
sens un proiect do rezoluție, 
prezentat de nouă state în 
curs de dezvoltare, care relevă 
ferma convingere a comisiei 
câ atmosfera de destindere, 
coexistență pașnică și de co
operare prietenească între 
state favorizează condițiile 
progresului social. în același 
timp, rezoluția propune efec
tuarea unor reforme pentru 
garantarea eliminării inegali
tăților și discriminărilor, pen
tru respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului.

GENEVA 23 (Agerpres). — 
Intr-un raport al Organizației 
Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) se arată că în cursul 
anului trecut, deși pe plan 
mondial s-au creat numeroase 
locuri de muncă. în multe țâri 
șomajul se menține la un ni
vel ridicat, iar pentru tînăra 
generație este din ce în ce 
mai greu să-și găsească de lu
cru. Cifrele privind nivelul șo
majului în țările vest-europe- 
nc sînt în continuare mari, în
deosebi printre bărbații adulți.

în timp ce în Statele Unite, 
șomajul a cuprins mai ales 
populația feminină, în 1973 
numărul femeilor șomere fiind 
mai mare decît cu un an în 
urmă.

Alcătuit pe baza datelor di
naintea lunii decembrie a a- 
nului trecut, documentul rele
vă că, datorită crizei de ener
gie, situația s-a agravat și 
mai mult, iar repercusiunile 
acestui fenomen vor persista 
și în cursul anului 1974.

Astronauții pot să stea în spațiu 
perioade îndelungate de timp

CAPE CANAVERAL 23 (A- 
gerpres). — Oamenii de știință 
de la Centrul spațial de la 
Cape Canaveral au anunțat că 
echipajul misiunii „Skylab-III" 
s-a adaptat de cinci ori mai 
repede la condițiile gravita
ției terestre decît celelalte, 
după cele 84 de zile petrecute 
în spațiu, datorită programu
lui special de exerciții fizice

dinainte și din timpul zboru
lui. Totodată, analizîndu-se re
zultatele teslelor medicale e- 
fectuate de Carr, Gibson și 
Pogue s-a ajuns la concluzia 
că astronauții, pregătiți cores
punzător și într-o stare fizică 
perfectă, pot să stea în spațiu 
perioade îndelungate do timp, 
fără ca organismul să fie a- 
fectat.
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brie : Joe Kidd : Republica : 
Antoniu și Cleopatra : PE- 
TRILA : Departe de Tippe
rary ; LONE.A — Minerul : 
Doi pe un balansoar : ANI- 
NOASA : Cind legendele 
mor; VULCAN : Ultimele 6 
minute ; LUPENI — Cultu
ral : Veronica se întoarce : 
Muncitoresc: Copii; căpita
nului Grant ; URICANI: La 
răscruce de viaturi.

cală ; 15,00 Buletin de știri : 
17.00 Din operetele lui Cari 
Millocker ; 17,30 Muzică
populară : 18.00 Tonomat rit
mic : 18,35 Scherzo simfonic 
și poemul ..Vrâjile Armidei" 
de Ion Nonna Otescu ; 19,00 
Radiojurnal ; 19,15 In lumea 
muzicii ușoare ; 19.45 Reci
ta] de vioară — Ruggiero 
Ricci: 20.00 Album de vechi 
romanțe : 20,30 Maratonul
dansului : 21,30 Consemnări ; 
22,00 Radiojurnal ; 22,10 Pa
noramic sportiv : 22.30 Ope
ra ..Mireille" de Gounod 
(fragmente); 23,00 — 5,00
Estrada nocturnă.

LUNI 25 FEBRUARIE

6,00 Buletin de știri : 6.05 
Concertul dimineții : 7,00 Ra
diojurnal ; 7,30 Avanpremie
ră Radio — TV. ; 8.00 Vă re
comandăm pentru azi : 8.05
Melodii... melodii ; 9.00 Ora 
satului ; 10,10 Muzică ușoară: 
10,45 Bună dimineața, patrie 
iubită — cîntece pionierești; 
11,00 Radiomagazinul femei
lor ; 11,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat : 12,00 De toate pen
tru toți : 13,00 Radiojurnal: 
13.15 Șlagăre : 13,30 Unda ve
selă ; 14,00 Estrada dumini-

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă ; 5,40 Jurnal agrar : 6,00
Radioprogramul dimineții ; 
8,00 Sumarul presei : 8,08 La 
microfon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9.05 A- 
vanpremieră Radio — TV. ;
9.20 Orchestra ..Prahova" din 
Ploiești ; 9,40 Recital de ope
ră Octav Enigărescu; 10,00 
Buletin de știri: 10,05 Curier 
economic: 10.10 Medalion 
Ell.v Roman: 10,30 Din țările 
socialiste: 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 In ritm de marș;
11.20 Tineri interpreți ; 12,00

Buletin de știri; 12,05 întîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 12.30 Ști
ința la zi: 12,35 Corul ansam
blului „Doina" al Armatei, 
dirijat de Ion Vanica; 13.00 
Radiojurnal; 13,15 Concert 
de prînz; 14,00 Buletin de 
știri; 14,05 Varietăți muzica
le; 14,30 Te apăr, te laud, te 
cînt. Emisiune muzicală pen
tru ostași; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Clubul curioșilor; 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Cîn- 
tece pionierești: 16,25 Litera
tura celor 30 de ani (III); 
16,45 Discul zilei — Giovan
na: 17,00 Buletin de știri: 
17,05 Antena tineretului; 
17,40 Muzică populară; 18,00 
Orele serii: 20,00 Teatru ra
diofonic. „Omul care a îm
pușcat o pisică" de Pekka 
Lounella; 21,30 Consemnări; 
21,35 Muzică pe adresa dum
neavoastră: 22,00 Radiojur
nal: 22,30 Bijuterii muzicale; 
23,00 — 5,00 Estrada noctur-
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8,30 Deschiderea programu-

lui. Gimnastica pentru 
toți.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru co

pii : Comoara din 
case, (episodul IV).

10,00 Viața satului.
11,15 „Biruit-au gîndul". 

..Las vouă moștenire. 
Poeții Văcărești.

11,40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15.30 Magazin sportiv.
17,00 Film serial : Pistruia

tul. Ultimul episod.
17,35 Desene animate: Aven

turi în epoca de piatră.
18,00 Recital Juliette Greco, 

realizat de studioul 
R.A.I. (Roma). Prezintă 
Mii va.

18.30 Melodii de pe Mureș 
interpretate la oboi 
Pavel Tornea.

18,55 Publicitate. 
19,00 Lumea copiilor.

Clubul profesorului 
Allegretto.

19.30 Telejurnal.
Săptămîna politică in
ternă și internațională 
în imagini.

20,00 Vizita tovarășului 
în 
și

13

de

Nicolae Ceaușescu 
Libia, Liban, Siria 
Irak (II).

20,35 Spectacol de varietăți

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

cu realizarea unor importante 
investiții pentru modernizarea 
celor existente. In 1973, de 
pildă, a lo&t dală In folosință 
exploatarea carboniferă de ia 
Visonla, cu o producție anua
lă de 6,8 milioane tone lignit.

Planul pe acest an prevede 
o creștere a producției de căr
bune cu cile 100 000 tone la 
minele din Tatabanya șl Var- 
palota. La V isonta se vor ex
trage, in 1974, cu 300 000 tone 
mai mult decit anul prece
dent.

Producția de cărbune a Un
gariei va il, în acest an, de 
aproape 27 milioane tone. In 
vederea creșterii producției 
resortului, se prevede deschi
derea de noi mine la Markus- 
liegy, Mang, Nagyegyhaz, și 
Lencsehegy.

TIRANA (Agerpres). — In 
anii de după eliberarea țării, 
plantai iile cu pomi fructiferi 
in R.P. Albania au fost con
siderabil extinse. Eforturile 
au fost îndreptate cu precăde
re in direcția amenajării, in 
acest scop, a terenurilor delu
roase, neadecvate culturilor 
agricole. Potrivit dalelor sta
tistice publicate la Tirana, nu
mărul pomilor fructiferi a 
crescut de la trei milioane, In 
1947, la 11,55 milioane in 
1970. Importante creșteri vor 
ii realizate, in acest domeniu, 
in cursul actualului plan cin
cinal (1971—1975). Anul tre
cut au fost plantați de patru 
ori mal mulfi pomi decit In 
1970.

Extinderea livezilor de 
pomi fructiferi a avui ca re
zultat sporirea, an de an, 
cantităților de fructe.

AGENȚIA DE PRESA ELI
BERAREA INFORMEAZĂ că 
a avut loc prima reuniune din 
acest an a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, sub 
președinția șefului guvernului. 
Huynh Tan Pliat. A fost tre
cută în revistă situația din 
1973 și au fost trasate sarcinile 
și obiectivele pe anul în curs.

GRUPURILE REGIONALE 
ALE O.N.U. au acceptat pro
punerea prezentată de țările în 
curs de dezvoltare membre ale 
organizației privind începerea, 
la 9 aprilie, a lucrărilor sesiu
nii extraordinare a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, 
consacrată problemelor ener
giei, materiilor prime și dez
voltării.

PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON i-a convocat, vineri, 
la Casa Albă, pe principalii săi 
colaboratori in problemele e- 
conomice, pentru a analiza 
situația creată de actuala con
junctură de criză energetică ;

cu public.
Unora le place... hazul.

22,10 Telejurnal.
Sport.
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Emisiune în limba ma
ghiară.
Melodii . . ___
Aurelian Bănică. 
Publicitate.
1 001 de seri. Iepurașul 
Bunny Bugs.

19,30 Telejurnal.
Plaiurile țării.
Revista literar-artislică 
TV. „Teatrul — oglin
dă a firii".
Roman foileton. Germi
nai. Episodul III — 
..Legea mulțimii".
In premieră : Post- 
scriptum cu An

16,30

19.00

19,15
19,20

populare cu

24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 
grade ; Paring —2 grade.

Minimele : Petroșani ■ zero 
grade ; Paring —5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE :

Vremea se menține umedă. 
Cer variabil. Vint slab din 
sud.

potrivit ultimelor statistici ofi
ciale, aceasta continuă să antre
neze spirala prețurilor și, im
plicit, creșterea costului vieții.

IN PROVINCIILE CENTRA
LE ALE ARGENTINEI s-au 
abătut din nou ploi torențiale. 
Pînă in prezent, peste 100 000 
de locuitori și-au părăsit gos
podăriile distruse de recentele 
inundații, socotite cele mai 
puternice din ultimii 70 de ani, 
iar alte 100 de persoane și-au 
pierdut viața.

ȘAIIINȘAHUL IRANULUI, 
Mohammad Roza Pahlavi 
Aryamehr. a emis un decret 
prin care au fost abolite taxele 
percepute tuturor elevilor, în- 
cepînd de la cursurile de pre
școlari pînă în ultima clasă — 
a treia — a școlii secundare, 
informează agenția iraniană 
de știri PARS.

BANCA CENTRALA DIN 
CHILE A ANUNȚAT o nouă 
devalorizare de facto a mo
nedei naționale — scudo —, în 
raport cu dolarul S.U.A. Noua 
rată de schimb pentru opera
țiunile comerciale a fost fixată 
la 450 escudos pentru 1 dolar, 
față de 405 escudos, cît era la 
31 ianuarie a.c..

SUPERTANCUL PETRO
LIER ITALIAN ..GIOVANNA 
LOLLI-GHETTI" (lung de 300 
m) s-a scufundat în Oceanul 
Pacific, la aproximativ 2 000 
km sud-vest de San Francisco. 
Rezervoarele navei erau goale. 
Naufragiul s-a datorat unei 
explozii.

TOKIO 23 (Agerpres). — 
La Tokio, au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 18-a Conven
ții ordinare a Partidului So
cialist Democratic (P.S.D.) din 
Japonia. După încheierea dez
baterilor. participanții au a- 
doptat planul de acțiune și 
linia politică generală a ac
tivității partidului pe 1974, 
în perspectiva alegerilor pen
tru Camera Consilierilor (ca-

REYKJAVIK 23 (Agerpres). 
— Vineri la miezul nopții, în 
Islanda a început o grevă ge
nerală a oamenilor muncii, 
care revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Participă 
peste 35 000 de salariați din 
diverse ramuri economice. 
Populația Islandei este de a- 
proximativ 200 000 de locui
tori și, în cea mai mare parte 
a sa, este angajată în indus
tria pescuitului, ramură care 
furnizează 80 la sută din to
talul exporturilor islandeze.

Guvernul islandez a încer
cat să evite declanșarea gre
vei, mediind numeroase run
de de tratative între reprezen
tanții patronatului și ai sin
dicatelor muncitorilor. în ve
derea soluționării revendicări
lor greviștilor. Rezultatele au 
fost însă nule. în consecință, 
greva nu a mai putut fi evi
tată, aceasta cuprinzînd a-

mera superioară a Dietei ja
poneze), care urmează să se 
desfășoare în luna iunie a a-« 
cestui an. Adoptarea acestor 
documente este considerată a 
fi începutul campaniei electo
rale a P.S.D.

Cu același prilej, Convenții 
a aprobat demisia secretaru
lui general al P.S.D., Ryosaku 
Sasai, în această funcție fiind 
ales Saburo Tsuamoto.

proape întreaga activitate eco
nomică a Islandei.

Referindu-se la amploarea 
acțiunii greviste, Snorri Jons
son, președintele Uniunii Ge
nerale a Muncitorilor, a de
clarat că „este una din cele 
mai mari greve declanșate 
vreodată în Islanda". După 
cum a precizat Jonsson, parti
ciparea la grevă este generală, 
cu excepția doctorilor, a 
funcționarilor guvernamentali 
și a muncitorilor electricieni» 
care nu au încetat activitatea. 

Guvernul va continua acți-< 
unea sa de mediere. La sfîr- 
șitul tratativelor de vineri» 
care au durat 12 ore, Torfî 
Hjartarson, mediatorul oficial» 
a declarat că negocierile din
tre patronat și reprezentanți 
sindicatelor vor continua, pen
tru găsirea unei soluții de 
compromis.
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VARȘOVIA 22 (Agerpres). 
— în cadrul grupei secunde 
a „Cupei ligii europene" 
tenis de masă, ’ “
Poloniei a învins 
de 6—1 formația Luxembur
gului.

Echipa Poloniei urmează 
să susțină un meci de baraj, 
cu formația Franței, pentru 
promovarea în prima grupă 
a competiției.

la
selecționata 
cu scorul

MUNCHEN 23 (Agerpres). 
— Au luat sfîrșit probele pe 
echipe din cadrul campiona
telor internaționale de tenis 
de masă ale R. F. Germania 
care au loc la Miinchen. In 
finala probei masculine echi-

SPOR T
pa Ungariei a dispus cu 3—2 
de formația Suediei.

La feminin a cîștigat echi
pa Coreei de sud. învingă
toare în finală cu 3—1 în 
cui cu Japonia.

jo-

CAIRO 23 (Agerpres). 
Peste 60 000 de spectatori 
urmărit la Cairo meciul 
ternațional de fotbal în care 
echipa Republicii Arabe 
Egipt a întîlnit formația 
Dukla Praga.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate 1—1.

au 
in-

VIENA 23 (Agerpres). — 
La Schroecken au continuat 
campionatele internaționale de

schi ale Austriei. Proba femi
nină de slalom uriaș a fost 
cîștigată de cunoscuta cam
pioană austriacă 
Moser-Proell cu
Au urmat în clasament Mo
nika Kaserer (Austria) — 
l’30”52/100 și Fabienne Serrat 
(Franța) — l’30"84/100.

Annemarie
1’30’79/100.

SAINT MORITZ 23 (Ager
pres?) — Prima probă — co- 
borîrea — din cadrul con-, 
cursului internațional de schi 
de la Saint Moritz a revenit 
elvețianului R. Gansser cu 
timpul de 2’14”09/100. Felder 
(Elveția) — 2’14”21/100 și
Berchtold (Elveția) — 2T5”76/ 
100 s-au clasat pe locurile 
următoare.
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