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© 848 tone cărbu
ne extrase peste 
plan.

Ca și în ultimele zile 
ale lunii februarie, pro
ducția de cărbune ex
trasă la 1 martie de că
tre colectivul Exploată
rii miniere Lupeni sc si
tuează deasupra cotei 
de 8 000 de tone pe zi. 
In cea dinții zi a lunii 
martie au fost extrase 
peste sarcină 848 tone 
cărbune. Minerii Lupc- 
niului confirmă încă o 
dată hotărîrca dc a re
aliza integral sarcinile 
de extracție ce le revin 
și angajamentele asu
mate in întrecerea socia
listă.

Remarcabil este un 
fapt — participarea a- 
proape unanimă (excep
ție fâcind doar sectorul 
V cu minus 20 tone) a co
lectivelor din sectoarele 
de producție la depăși
rile pe mină (cu 418 to
ne cărbune sectorul IV, 
183 tone sectorul Iii, 147 
tone sectorul II. 54 tone 
sectorul VI. 45 tone sec
torul I. 21 tone sectorul 
XII).

Demn de subliniat es
te că, din prima zi. pro
ductivitatea muncii, in
dicatorul sintetic al ac
tivității tchnîco-ccono- 
mice, a fost depășit în 
medic cu peste 300 
kg/salariat.
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Orientarea judicioasă
a lucrărilor de dezvoltare
cerință de mare actualitate

Am relatat cu mai multe 
prilejuri aspecte referitoare 
la modul cum au fost res
pectate termenele de punere 
în funcțiune a capacităților 
dc producție pentru anul 
1974, vizînd în special acele 
exploatări miniere cărora 
le rămîn în continuare sar
cini de recuperare a defici
tului la acest capitol. Să a- 
nalizăm in acest sens cazul 
minei Dîlja. f 
ianuarie nivelul 
minei la producția 
bune se situează 
la 101.7 la suta, 
iar in februarie la 
103.3 la sută, nu 
avem dreptul să 
negăm că în spa
tele acestui rezul
tat se mai ascund 
și deficiente. Fap
tul că sectorul II 
al minei și-a re
alizat planul pe 
nuarie numai în 
de 87,5 la sută.
dator su 2 600 tone de căr
bune. ne îndreptățește să 
afirmăm că nici conducerea 
acestui 
cerea 
cheia 
deschiderii unui lacăt rugi
nit din perioada insuccese
lor.

Vor reuși sectoarele III, 
I și sectorul Livezeni să aco
pere și în continuare neca
zurile sectorului II ? E 
doar o întrebare. Pe undeva 
lucrurile nu stau chiar bi
ne. Și răul are întotdeauna

Deși în luna
1 realizărilor 

de căr-

E M, Dîlja
rădăcini. 
Dîlja nu 
funcțiune o capacitate 
producție de 100 mii tone. 
Deși la finele anului 1972 co
misia de recepție a admis 
punerea în funcțiune a unei 
capacități de producție re
lativ îndestulătoare, reali
zările anului 1973 ne arată 
un grad de folosire a aces
teia de 79.5 la sută. Faptele 
nu confirmă deci că 
poate vorbi de o utilizare in-

In anul 1973 E. M. 
a reușit să pună în 

de

se

mina la elaborarea unui 
grafic dc dare in funcțiune 
a capacității restante din a- 
nul 1973, grafic care eșa
lonează o serie de lucrări 
de deschidere și pregătire 
pînă în anul 1975. Intîr- 
zierea lucrărilor din circui
tul puțului orb nr. 4 la ori
zontul 350 și, legat de a- 
cestea, galeria transversală 
principală din blocul ace
luiași orizont (din care 
măseseră

Capacitățile de producție
de mîine

luna ia- 
proporție 
rămînînd

sector, nici condu- 
minci nu au găsit 

potrivită, necesară

tensivă a capacităților de 
producție.

Nu ne propunem o anali
ză de detaliu a tuturor de
ficiențelor. Vom 
doar unele aspecte, 
sebi 
le de deschidere și pregătire 
care.
principal capacitatea de pro
ducție a minei. Din acest 
punct de vedere colectivul 
de conducere a dovedit se
rioase deficiențe în luna de
cembrie 1973, cind nu a asigu
rat creșterea de capacitate 
impusă prin sarcina de plan 
anuală. Aceasta a obligat

aminti 
îndeo- 

cele legate de lucrări-

de fapt, determină în

ra- 
de executat peste 
115 metri la înce
putul anului 1974) 
a făcut imposibi
lă pregătirea stra- 
telor 13, 7 și 6 din 
acest bloc, între 
orizonturile 350 și 
400. strate care 
cantonează la ora 
actuală o capaci
tate de peste 54 000 

tone cărbune. Același lu
cru îl putem spune despre 
lucrările care trebuiau să 
promoveze rezervele din stra
tul 13 și stratul 7 din blocul 
III. între orizonturile 400 și 
440, cele din stratul 7 blocul V 
ș. a. Aminarea acestor lu
crări lună de lună Încorse
tează acum, și poate crea di
ficultăți și în activitatea vi
itoare a minei.

Ing. Octavian ȘTEFAN, 
Cetrala cărbunelui 

Petroșani

Zilei femeii
Intîlnire la club

Clubul sindicatelor din Lu- 
peni a găzduit ieri o frumoa
să acțiune organizată de co
mitetul orășenesc al femeilor 
in cinstea Zilei de 8 Martie — 
Ziua internațională a femeii. 
Despre semnificația evenimen
tului sărbătorit in acest ca
dru festiv a vorbit profesoara 
Maria Surcel, președinta co
mitetului orășenesc al femei
lor. A fost evidențiat și cu a- 
cest prilej aportul femeilor la 
realizarea și înfăptuirea sar
cinilor politico-economice ce 
revin unităților și întreprin
derilor de pe raza localității.

Acțiunea a fost urmată de 
O intîlnire tovărășească în ca
drul căreia s-au prezentat, pe 
lingă surprizele specifice unor 
astfel de manifestări, două vi
trine în care au fost expuse 
lucruri de mină executate 
femeile din Lupeni.

de

Sărbătoarea 
maniei și a 
primăverii

Detașamentul de pionieri 
clasei a V-a C de la Școala L 
nerală nr. 5 din Petroșani, în
drumat de comandant-jn- 
structor Maria Corogeanu. a 
pregătit pentru ziua de 8 Mar
tie o amplă activitate intitu
lată ..Martie — sărbătoarea 
mamei și a primăveriiu. La a- 
ceastă acțiune sînt invitate să 
participe toate mamele pionie
rilor din clasă. După expune
rea ce va fi făcută despre im
portanța Zilei internaționale

i al 
ge-

Participant» din județul nostru la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste, păstrează neșterse in amintire clipele de intensă e- 
moție și bucurie cind tovarășul Nicolae Ccaușescu, tovarășa Elena Ccaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au aflat, in pauza conferinței, in mijlocul lor, fotografiindu- 
se împreună.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
to România, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-a înapo
iat sîmbătă seara. în Capitală, 
venind din R.P. Ungară, unde, 
la invitația tovarășului Jeno 
Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, a făcut o vi
zită oficială de prietenie.

Președintele Consiliului
Miniștri a fost însoțit de to
varășii Virgil Trofin. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului in
terior. președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de 
colaborare economică, Ilie Cî- 
șu. ministru secretar de stat

de

la Ministerul Industriei Chi
mice. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter- 
te. de consilieri și exporti.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Manea Mănescu. Paul Nicules- 
cu-Mizil. Gheorghe Râdulescu. 
Ilie Verdeț, Maxim Bcrghianu. 
Emil Drăgâncscu, Janos Faze- 
kas. Petre Lupu, Dumitru Po
pescu. Constantin Băbălău. 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Domokoș 
Vekas, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

La U. F. E. T. Petroșani

(Agerpres)

UEPIȘIRI ALE Pimil 
SORTIMfimi

In primele două luni ale a- 
nului colectivul Unității fo
restiere de exploatare și 
transport Petroșani a obținut 
substanțiale depășiri ale 
principalilor indicatori eco
nomici : cu o jumătate mi
lion lei la producția globală 
și cu 900 000 lei la producția 
marfă.

Realizările valorice sînt re
zultatul depășirilor înregis
trate la majoritatea sortimen
telor fizice de plan. Bunăoa
ră, la sortimentul bușteni

fag s-au livrat beneficiarilor 
peste sarcină 1 398 metri 
cubi, din care 175 mc bușteni 
de derulaj — sortiment cali
tativ superior : la celuloză — 
204 mc ; la lobde industriale 
732 mc ; la traverse îngus
te — 2 542 bucăți, la lemn 
pentru construcții — 288
mc și la lemn de foc 514 to
ne. La cherestea rășinoase, 
sortiment care comportă în
că din cadrul unității un grad 
înalt de prelucrare, a fost rea
lizat un volum suplimentar 
de 363 mc.

Semnarea Declarației comune , 
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației

Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei

Sîmbătă la amiază, la se
diul C.C. al P.C.R.. a avut 
loc semnarea Declarației co
mune cu privire la vizita în 
Republica Socialistă România 
a delegației Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei.

Declarația a fost semnată 
de tovarășii Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al Partidu-

lui Comunist Român, și Ago- 
stinho Neto, președintele Miș
cării Populare pentru Elibera
rea Angolei (M.P.L.A.).

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Manea 
Mănescu. Ghcorghe Pană, Ilie, 
Verdeț, Lina Ciobanu, Dumi-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Neto,
Dragi tovarăși,
Aș dori să exprim satisfac

ția mea, a conducerii de partid 
și a poporului român pentru 
relațiile bune existente între 
Partidul Comunist Român șj 
Mișcarea Populară pentru E- 
liberarea Angolei în lupta pe 
care poporul angolez și Miș
carea Populară pentru Elibe
rarea Angolei o duc împotriva 
colonialiștilor, a dominației 
străine.

Vizita delegației Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolei în România, convor
birile pe care le-am avut 
aceste zile, reprezintă încă 
expresie a acestor relații

a acestei colaborări. ]a un șir 
de probleme ale vieții inter
naționale. Aș dori și cu acest 

Mișcarea 
Eliberarea 

angoleză

in 
o

— - _ -------- .V—».. ele
colaborare - și solidaritate. In 
Declarația pe care am semna
t-o împreună acum, s-a dat ex
presie aprecierilor comune,cu 
privire la dezvoltarea viitoare

prilej să asigur 
Populară pentru 
Angolei, delegația 
aici prezentă și pe tovarășul 
Neto că Partidul
Român, poporul român vor a- 
corda și in continuare întregul 
lor sprijin luptei de eliberare 
națională din Angola — așa 
cum vom acorda un sprijin 
activ tuturor mișcărilor de c- 
libcrarc națională din Africa 
și de pe alte continente.

Ținînd seama de marile 
transformări care au loc pe 
plan internațional, de intensi
ficarea luptei popoarelor. a 
maselor populare pentru o po
litică nouă, de egalitate si res
pect între națiuni, avem con
vingerea că sînt create condiții 
mai bune pentru desfășurarea 
cu succes a luptei d»1 elibera
re națională în Angola precum 
și a luptei pe caro o duc alte 
mișcări de eliberare naționa
lă.

Fără îndoială că desfășura
rea cu succes a luptelor de e- 
libcrare națională, schimbările 
pe plan internațional presu
pun întărirea colaborării și 
unității tuturor forțelor anti- 
imperialiște atît pe plan nați
onal, cît și pe plan internațio
nal. Pornind de la aceste con
siderente, Partidul Comunist 
Român se pronunță în mod

Comunist

sărbătoririi

Un buchet fib Su H •

Lalatorie
în „Insula

Brigadierul Ștefan Nagy, șeful de schimb Ion Sabău și 
ortacii din schimbul lor de la sectorul III al minei Uricani 
au ieșit din șut satisfăcuți. Producția dată de ei și de aceas
tă dată a fost „din plin“.

a femeii, se va prezenta un 
bogat program cultural-artis
tic alcătuit din cintece, poezii 
și scenete inspirate din viața 
și activitatea mamelor.

(Continuare in pag o 4-a)

Afroditei“

(Continuare in pag. a 3-a)

r

pentru

Ion MADOȘA

(Continuare în pag. a 4-a)

MIC ROEXPOZIȚIE 
IN SALA DE APEL

„TREI DECENII DE 
AFIRMARE 

INTERNAȚIONALA 
A ROMÂNIEI"

ÎNTRECERI 
DE POPICE 

întrecerile de popi
ce din cadrul campio-

în pagina a 2-a:

Magazin

Incepind de astăzi, timp de 
cinci zile, la căminele cultura
le din Banița. Cimpa. Jicț, Is- 
croni și Cîmpu lui Neag. se 
ver desfășura activități cultu
ral-educative închinate Zilei 
internaționale a femeii. In ca
drul acestor manifestări vor fi 
prezentate expuneri si progra
me artistice intitulate „Un bu
chet de flori pentru femei". 
Își vor da concursul formați
ile folclorice de amatori.

Acțiuni 
politice

Din inițiativa Comitetului 
municipal al femeilor, ier:, a 
avut loc o intîlnire a femeilor 
salariate de la I.U.M.P. cu to
varășul Ionel Codreanu, acti
vist al comitetului județean -de 
partid, care le-a vorbit des
pre importanța istorică a vizi
tei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări arabe 
și a răspuns la întrebările pu
se în legătură cu politica ex
ternă promovată de partidul 
și statui nostru.

In aceeași zi. la clubul mun
citoresc din Petrila a avut loc 
o expunere pe tema ..Româ
nia in lume", urmată de pre
zentarea unui film documen-

Biruința muncii

în pagina a 3-a:
® Consiliile Frontului Unității Socialiste in @ „Cea din urmă zi" - carnet cinematografic

acțiune 0 La rubrica SPORT :
• Rubrica Săptămina studențească — Ce așteptăm de la „Jiul"
© Contraste - Petre Libardi comentează

Mișcarea alertă, specifică 
zilelor obișnuite de lucru in 
galerii, imprimată de ritmul 
sacadat al goalelor și pline
lor, își pierduse mult din in
tensitate în sîmbătă și dumi
nica aceea.

La orizontul 420 al minei 
Vulcan, in stratul 13, echipa 
de meseriași putea să-și des
fășoare nestingherită activita
tea pentru ca luni, cind mine
rii reluau „asaltul" pentru cu
cerirea unei noi poziții, utila
jele să facă față tuturor soli
citărilor. In toate cele trei 
schimburi din amindouă zilele, 
in sectorul II lăcătușii ajutați 
de o porte din mineri, au fă
cut front comun pentru a re
zolva una din problemele pri
mordiale ale producției — 
transportul. S-a muncit cu 
multă rivnă, pasiune și, mai 
cu seamă, rodnic. O bandă 
cu covor de cauciuc cu o lun
gime de 80 m care făcea 
porte din fluxul de transport 
și care in condițiile retragerii 
frontului, nu putea fi scurta
tă, a fost înlocuită cu un 
transportor T.R.-3. Banda a 
fost scoasă la galeria de ac
ces de la orizontul 480 in ve
derea aducerii ei la suprafață 
pentru revizie. Lăcătușii Vasi
le Bildea, Ștefan Perdun, Ion

Jianu, Aurel Petrescu, maistrul 
mecanic Marin Mirea. au fă
cut uz de toate forțele pentru 
ca luni, producția să-și poată 
continua mersul normal. Ală
turi de lăcătuși, minerul șef 
de brigadă Vespasian Cătană, 
împreună cu ortacii Vilmoș 
Raduly și Ion Moșilă au pus 
umărul, lucrînd cu aceeași dă
ruire ca și-n abataj.

La toate fronturile de lucru 
au fost asigurate condițiile 
ca transportoarele să funcțio
neze ireproșabil. Efortul aces
tor oameni a fost admirabil 
și a căpătat o semnificație și 
mai mare atunci cind cărbu
nele împins de paleții trans
portoarelor și-a reluat drumul 
spre suprafață. Strădaniile lor 
din cele două zile, dedicate 
reviziilor, reparațiilor și altor 
lucrări mecanice, au fost în
cununate de biruința muncii. 
O biruință care se va reedita 
ori de cite ori va fi necesar. 
Este asigurarea pe care o dau 
și o întăresc cu girul semnă
turii lor comuniștii Marin Mi
rea, Ion Moșilă, Vasile Bildea, 
Vespasian Cătană și mulți 
alți oameni de nădejde ai 
minei. ’

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș subteran, E. M. Vulcan

brete C.E.C. în valoa
re de 14 500 Ici fiecare. 
Premiile vor fi atribu
ite prin tragere la 
sorți. Buletinele de 
concurs sînt difuzate 
prin comitetele muni
cipal și orășenești de 
luptă pentru pace.

I

In cinstea celei de-a 
30-a aniversări a eli
berării patriei. Comi
telui Național 
Apărarea Păcii organi
zează un concurs cu 
tema „Trei decenii de 
afirmare internaționa
lă a României". Con
cursul e dotat cu 824 
de premii. Premiul I 
e constituit dintr-un 
libret C.E.C. in valoa* 
re de 44 000 lei — a- 
vansul pentru constru
irea unui apartament 
compus din 4 camere, 
confort I: premiul II 
este alcătuit din 3 li-

V ____

Prima microexpozi- 
ție de tablouri desena
te de elevi ai 
generale nr. 2 
șani. amenajată 
la de apel a 
Dilja, a constituit 
surpriză deosebit 
plăcută pentru mineii. 
Cele 19 tablouri expu
se redau aspecte din 
munca și viața mineri
lor ca și din activita
tea fiilor și fiicelor lor. 
Expoziția se bucură 
de un viu interes.

Școlii 
Petro- 
în sa- 
mineî 

o 
dc 

i.

AZI, PE MICUL
ECRAN...

*
Emisiunea TV. pen

tru copii „Cravatele 
roșii" din această di
mineață este realizată 
în județul nostru, 
mințim din cuprins: 
gendă pionierească.. 
zi. Armonii corale 
interpretarea corului 
pionierilor Școlii ge
nerale nr. 5 Petrila; 
Pionierii de azi, mun
citorii de mîine — în 
vizită Ia cercul uzinal 
de pregătire a munci
torilor turnători 
Școlii generale Căi 
ele.

Mici telespectatori, 
nu uitați, azi de dimi
neață la ora 8,40 — in 
fața televizorului .’

natului municipal, în
cepute de ieri, vor con
tinua de la ora 8 cu 
disputarea următoare
lor partide: Minerul

Lupeni — Preparația 
Petrila. T.C.M.M. Pe
troșani — „Viscoza" 
Lupeni, „Viscoza"' (fe
mei) — Mincru)

cani. Minerul Vulcan 
— Jiul II Petrila; Uti
lajul Petroșani — Pa- 
rîngul Lonea.
PENTRU CONSOLI

DAREA FAMILIEI
Ieri, a avut ioc la 

Vulcan, o intîlnire ini
țiată de comitetul oră
șenesc al femeilor. în
tre tinerii căsătoriți în 
anul 1973 și primarul 
orașului, tovarășul Pe
tru Barbu. La intîlnire 
au mai fost invitați un 
medic, un jurist și o 
familie model — soț și 
soție — caro a împăr
tășit tinerilor din ex
periența lor. Discuțiile, 
s-au referit la con
solidarea celulei de 
bază a societății socia
liste —

Este aproape imposibil, că
lătorind în Cipru, să eviți 
sau să nu întîlnești. sub o 
formă sau alta, manifestarea 
directă, concretă, a proble
melor care-i frâmîntâ, de 
peste un deceniu, pe locuito
rii acestei frumoase insule 
din nord-estul Mediteranei. 
Ca să mergi, bunăoară, la 
Kyrenia, localitate de pe țăr
mul de nord al Ciprului, tre
buie să străbați, fie o dis
tanță de 40 de mile, fie una 
de 16 mile. Prima șosea se 
numește, în limbajul uzual, 
„rue longue", iar cealaltă 
„rue courte". Deosebirea din
tre ele nu este greu de fă
cut : prima constitue alter
nativa necesară în cazul în 
care ești însoțit de un cipriot 
grec, întrucît pe „rue courte" 
care traversează zona locu
ită de comunitatea turcă din 
insulă, se poate circula doar 
fără însoțitor sau, așa cum 
am făcut la întoarcerea la Ni
cosia, într-un convoi al tru
pelor O.N.U. Separarea din
tre cele două comunități — 
cipriotă greacă și cipriotă 
turcă — nu este, desigur 
absolută. Totuși, ea există și 
își pune amprenta asupra 
vieții politice, sociale și e- 
conomice din Cipru.

Factorii politici din insulă, 
începînd cu președintele Ma-
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Pe orice treaptă s-a aflat, societatea a rezervat un mic, 
dar pr - ocupare, încercării de a descifra
perspectiva timpului. O nouă literatură s-a născut in ju
rul paradigmelor viitorului. Subiectul s-a concentrat a- 
supra anului 2000. Socotindu-se că pînă atunci mai sînt 
26 de ani, s-a constatat că acest interval este aproape pa
sul unei generații. A vorbi despre anul 2000 presupune 
o ușoară extensiune și ca este nu numai posibilă dar și 
necesară. Orice părinte ce-și plimbă copilul In cărucior 
se simte îndreptățit să întrevadă în ce lume va cunoaște 
acesta anii maturității, ce profesiune va avea. Se spune 
că în anul 2000. opt din zece profesiuni vor fi noi. necu
noscute astăzi nici măcar cu numele.

Aproape două treimi din populația actuală a țării 
noastre va sărbători bimileniul „An nou fericit" ; se vor

M

Anticioație
adresa salutări la video telefoane. Elevii vor întreba calcu- 

. latoarele din școli asupra secolului XXI. Lumea va dc-veni 
mică, omul mai puternic. A dezbate anul 2000 este o ne
cesitate universală. O omenire de 6 miliarde de locuitori 
nu va trăi după normele uneia de 3 miliarde.

Creșterea raționalității in eonduila socială va fi o ce
rință a vieții. O asemenea lume trebuie pregătită de pe 
acum. Un oraș cere 35 de ani pentru a fi refăcut. Nu este 
deloc absurd ca un arhitect sâ lucreze astăzi la schema u- 
nui oraș nou, care, în anul 2000, va uni, de exemplu. 
Bucureștîul cu Ploieștiul.

Nu de mult speculațiile asupra viitorului erau privite 
cu rezervă. S-a văzut însă că. primordială printre calită
țile de seamă alo omului modern. imaginația este condi
ționată de realism. Lucrurile evoluează atit de repede, in
cit numai cu o imaginație îndrăzneață cineva se poate 
menține in cadrul procesului real și actual al dezvoltării. 
Anul 2000 este acum un concept la lucru. El își exercită 
fascinația prin rotunjimea sa calendaristică. Nu are un 
merit în sine, ci in efectele stimulatoare asupra glndirii 
de astăzi.

Programul unei zile pentru un om obișnuit ar putea 
fi următorul :

5.30 6,30. Ziua de muncă începe matinal întrucît va 
fi demonstrat pîna in anul 2000 că este mult mai prielnic 
pentru organism sâ urmeze mai îndeaproape orarul solar. 
Un lo; i:-‘or al Terre. — A. B. este trezit din somn de mu
zica cor.. i informaționale. In același timp un expresso 
automa:. mc-tat la ceas, a început să-i fiarbă cafeaua. 
Stă întins t • p de o oră, sorbind din ceașcă și lulnd cî- 
țiva biscuiți : urmărește știrile de pe ecran. Reține trei 
capitole de interes : evenimentele din America Latină, lu
crările Congresului de oceanografie și situația campiona
telor mondiale de JJ.A.M. (Jocuri de Inteligență, Atenție 
și Memorie,/. Caută in catalog codurile acestor subiecte și 
telefonează la cc-ntrul de informare al sectorului coman
dai d un ziar pe temele de mai sus.

6,30—7,30 A. B. face gimnastică. Aparatul de purifi
care a aerului este programat să dea mai mult oxigen între 
aceste ore. astfel Incit arc senzația că sc află pe o pajiș
te. Face duș. s bărbierește; este ora igienei personale...

Brînza de vaci proaspătă 
este un aliment cu multiple 
calități. Ea este prescrisă in 
regimul alimentar necesar 
tratamentului multor afec
țiuni ale aparatului digestiv. 
Totuși, pentru a nu apare 
senzația de plictiseală, res
pectiv, lipsa apetitului față 
de un aliment ce apare z.l- 
nic la masă, el trebuie pre
zentat sub forme cit mai va
riate. Astfel, brinza de vaci 
proaspătă poate fi servită ca 
aperitiv, dacă se freacă cu 
puțin unt. sare și ceapă da
tă prin râzătoare. Acestei re
țete i se poate adăuga puți
nă boia de ardei dulce sau 
frunze de pătrunjel tocate. 
Pasta obținută se întinde pe 
piine și tartinele se garni
sesc eu felii de ridichi, cea
pă verde sau castraveți.

Aceeași brînză proaspătă

N

EVA

..de 1 martie

A

Am văzut doi tineri frumușel care la început cre
el,am că-s fete in fațj cofatpriei din Lupeni - Braia 
care opreau fetele să le agațe... un mărțișor. Citevo 
au primit una insă le-a dat... două palme ! Partide 
de mărțișor.

Atenții și... „atenții"
Martie a fost primit, peste tot, așa cum se cuvine, 

cu ghiocei, mărțișoare, atenții... Cea mai mare aten- 
■ie insă, e neatenția cu care unele străzi din carti
erele noastre sînt „tratate" încă de gospodari...

a® uhewlehă

I

Ghiocel pentru dumneavoastră !

Dialog de mărțișor
In stoție „dinsa" o urcat și o 

trecut pe lingă taxatoare. Cînd se 
pregătea să coboare, șoferul ca
re a observat că nu luase bilet 
zise j
- Credeți că pentru o stație nu 

se ia bilet ?
- O stație sinteți obligați să 

mă duceți fără bilet, mai ales 
azi de 1 martie !

- Dar dacă vă cumpărați azi 
o piine, vinzătorul e obligat să 
vă dea și un corn gratuit?!..,

Ing. ILIE BREBEN Foto : I. LEONARD

Mult timp căminiștii de la 
mina Petrila nu vor uita fru
moasa lor întîlnire de dumini
ca trecută cu prilejul căreia 
s-au cunoscut intre ei, au le
gat prietenii, au hotărit ca in 
căminbl lor - cosa lor - sâ 
existe cit mai multă ordine, 
armonie (foto 1). Pe cărări 
de munte un vestitor al pri
măverii a ținut să-i demon
streze fotoamotorului I. Ciur 
cit de fotogenic poate fi (2). 
Și tot de pe poteci de munte, 
acolo unde zăpada se menți
ne, mai mulți vinători in cău
tarea unui mistreț, duminică, 
cu puțin înainte de închiderea 
sezonului. Luni mistrețul încă 
mai trăia I... (3). in cursul 
săptăminii o nouă acțiune 

umanitară : 23 donatoore au 
fost prezente dis-de-dimineață 
la centrul de recoltare a sin- 
gelui din Petroșani (4). La co
fetăria „Nufărul" din Petroșani 
- o apreciată expoziție de pri
măvară cu produse de cofe
tărie (5). O nouă familie • 
Constantin Perșu student anul 
IV exploatări și Elisabela, actu
ala lui soție, in fața ofițerului 
stării civile (6). Au început 
acțiunile de înfrumusețare (7). 
Dovezi ale stimei și prețuirii 

=ntru 
uncă (8).

marfă - zice responsabilul u- 
nității nr. 2 „Agrocoop" Lu
peni. Nu același lucru il spun 
și cumpărătorii (9). Cu regret, 
evenimentul fotbalistic nr. 1 
al zilei de azi nu are loc la 
Petroșani ci la Craiova. Din 
filmoteca noastră am ales o 
imagine de „intrare" in at
mosferă (10).

poate fi servită în nenumă
rate feluri ca desert. Se frea
că cu un ou și puțin zahăr 
și se garnisește cu boabe de 
vișine din dulceață. Se mai 
poate freca cu puțin zahăr 
pudră și o linguriță de esen
ță de vanilie sau de vișine 
ori rom. Există multiple po
sibilități de modificare a a- 
cestor rețete, toate permițând 
ca acest aliment să se afle 
zilnic la masa noastră fără 
a ne plictisi. Și să nu uităm 
că aspectul unei mîncări nu 
este deloc de neglijat. Copiii 
și bolnavii sînt deosebit de 
receptivi ja prezentarea es
tetică a alimentelor. Se știe 
că un aliment frumos pre
zentat sporește apetitul și 
facilitează digestia.

Echipa națională a Franței 
anilor 1958/60 rămîne exem
plul de strălucire la care se 
referă presa franceză ori de 
cite ori se comentează com
portarea nesatisfăcătoare a 
selecționatelor care au urmat 
după această perioadă.

Ea s-a calificat fără să con
vingă, pentru faza finală a 
Cupei Mondiale din 1958. Sur
prinzător, însă, această echi-

Fotbal de clasă

pă închegată solid pe osatura 
formației Reims, de la care 
folosea’7 jucători plus antre
norul Albert Batteux, dispu
nea de condiții ideale pentru 
a realiza o unitate perfectă in 
concepția de joc.

In optimile do finală se ca
lifică prima in serie. înaintea 
Scoției, Iugoslaviei și Para- 
guay-ului și in sferturile de 
finală dispune de Irlanda de 
Nord cu 4—0.

In semifinală sorții o pun 
in fața marelui favorit, echi
pa Braziliei în care-și făcea 
debutul internaționalul Pele. 
Meciul se desfășoară sub sem
nul egalității; marchează la 
începui brazilienii, egalează 
francezii (Fontaine) și în mi
nutul 38 brazilienii iau din 
nou conducerea (Didi): 2—1.

în finalul reprizei, halful 
centru Jonquet se rănește și 
părăsește terenul și neputîn-

Sînt ani putini, vreo 
cincl-șase, de cînd in 
poiana mare de la 
Cîmpușel a .apărut si
lueta veselă a caba
nei de vinăloare, ve
nită să ia locul băl r i
nei câsule de lemn, a- 
ilată mai la vale, in 
brădet. Pînă și bălri- 
nul paznic. Moș Va- 
silc, solidar locului de 
tradiție in care și-a 
petrecut ani buni din 
viafă, s-a retras în 
pensie, lăsînd locul 
altora mai tineri, mai 
vlguroși. Și a venit 
brigadierul Boroi, om 
de prin partea locu
lui, din Uricanl. Da
că vii neanuntat, rtu-1 
găsești mai niciodată 
la cabană. Așa cum 
stă bine unui om har
nic, îndrăgostit de 
meserie, brigadierul 
de vînătoare de 
Cîmpușel este 
toată ziua in teren. Și 
e mare aria lui. Mun
tele Oslea în versan
tul dinspre Jiu, Soar
bele pînă în hotarul 
Cernei, Piatra Iorgo
vanului, Scorola și 
alfi munți, creste sau 
văi din Retezatul Mic; 
el le știe pe toate, 
căci cu migală, cu pa
siune și cu pricepere 
le cercetează cu amă
nuntul.

Acum cabana pare 
și mai singuratică. 
Vara, in larma si Ine i 
de oi de peste drum, 
senzajia izolării este 
atenuată. Mai vin ca
mioane după lemne, 
mai trec turiști spre 
Cerna, sini vinători 
mai mul/i. Ba uneori 
cile un cioban, în 
drum spre turmele din 
muriii, intră sâ dea 
bună-ziua. In poiana 
larga din fala canto
nului vin chiar ma- 

șlni de... lux. Din port
bagaj apar lăzile cu 
bere, se improvizea
ză frigărulle, iar Iran- 
zistoarele completea
ză atmosfera cu rit
muri moderne...

Acum insă totul es
te altfel. Ca să ajungi 
pînă aici, trebuie s^fi 
Iaci cale prin zăpada 
așternută în ștralurl 
groase peste drumul

loarc de la Cîmpușel 
este neinlfecul in a 
povesti din înlîlnlrile 
sale cu animalele 
muntelui. $1 rar teren 
așa bogat In viețui
toare ca pe locurile 

„controlate" de Boroil
Hi va povesti des

pre șireteniile ursului, 
mai istef chiar decît 
vestita vulpe, dar și 
despre stricăciunile

forestier, aflat și el în 
hibernare. Dacă ai 
prilejul fericit să po
posești măcar o noap
te în cabană, vei be
neficia de privilegiul 
unei seri intime, pe
trecută în compania 
plină de farmec a lui 
nea Boroi. Timpul va 
trece pe neobservate, 
căci paznicul de vînă-

du-se înlocui, francezii joacă 
repriza a doua numai în 10 
oameni și, inevitabil, rezulta
tul nu putea fi altul decît în- 
frîngerea (5—2) prin alte trei 
goluri marcate de Pele.

Pentru locurile 3-4 Franța 
învinge strălucit (6—3) echipa 
R.F.Germania într-un meci ca
re a entuziasmat publicul su
edez prin minunatul fotbal o- 
fensiv prestat.

mondială (VIII)

Echipa 
„COCOȘULUI GALIC

Selecționata franceză a re. - 
lizat atunci un bilanț specta
culos: 23 goluri marcate (Bra
zilia numai.16), Fontaine a re
alizat un record personal mar- 
cind 13 goluri, record care n-a 
fost doborît pînă în prezent la 
Cupele Mondiale, iar Kopa a 
fost proclamat de un juriu in
ternațional „cel mai bun ata
cant al turneului11.

Forma strălucită din anul 
1958 a confirmat-o și o seric 
de frumoase rezultate ulteri
oare, această remarcabilă se
lecționată rămînînd pînă as
tăzi simbolul unei eficacități 
necgalate. Lotul standard al 
acestei perioade a fostzAbbcs. 
Kaelbel. Jonquet, Marche. 
Douis, Penvernc, Vincent, Ko
pa. Fontaine. Piantoni, Wisni- 
evski, Marcel, Lerond, Laf- 

SUPORTER

celor mai bălrîni din
tre ei, năvăliți pe la 
stîne, de unde își fu
ră mereu cola de car
ne. Vel auzi de înlil- 
nirl neașteptate, in fi
rul potecii, cu vreun 
lup în căutare de 
hrană. Pe ei nu-i iar
tă niciodată și atunci 
iulgerul armei cutre
mură liniștea pădurii. 
S-a intîinit de atitea 
ori cu cerbii. Pe unii 
ii recunoaște atîl de 
bine, poate îl cunosc 
și ei, sînt doar vecini... 
Hi va povesti de că-

prior, de vulpe, ba 
chiar de rîs. Capra 
neagră prcleră să fi-o 
arate, dacă ai noroc 
s-o vezi în stîncărla 
de calcar de peste 
drum. Acum iarna, 
caprele negre se trag 
jos la pădure, fug de 
viscolul de pe creste, 
își caută hrana în co
tloanele jnepenișului 
des, unde n-a pătruns 
zăpada. Boroi le pune 
bulgări de sare, 
cunoaște locurile 
pe propriile lui 
zunare. Caprele 
fug de el, se fin doar 
mal Ia distantă. Pri
mejdia nu vine dey la 
el și ele știu asta.

In timp ce-țl poves
tește toate acestea, 
vorbește calm, cu vor
ba rară. Nu-și caută 
cuvintele, se oprește 
doar de pune cile un 
lemn pe foc. Cit 
cu el la cabană, 
oaspetele lui, te 
tează prietenește, 
ca la cabanele mari... 
Te poftește în „sufra
geria" mobilată ele
gant, îți așterne masa, 
pune tacîmurile noi 
din garnitura din bu
fet, se întreține cu ti
ne pînă în, miez de 
noapte. Dacă li oferi 
din sticla de coniac 
proaspăt desfundată, 
nu te refuză, dar pa
harul rămîne aproape 
neatins. Și în cele din 
urmă te întreabă ce 
vrei să vezi a doua zi, 
căci e un ghid neîn
trecut. Ifl urează 
noapte-bună și se re
trage în bucătărie. Iar 
tu, drumețule, favori
zat de norocul de a 
petrece o astfel de 
seară, te pregătești la 
rîndu-ți de culcare, 
dar somnul nu vine 
curînd. Deși e atita 
liniște acum, în cabi
na de la Cîmpușel...REBUS s REBUS

ORIZONTAL : 1). Primăvară !! — In plină 
primăvară (fig) ; 2) Primăvară... (pl) ; 3),.. 
Pe trei sferturi din Terral - Verbul lui Petraș- 
cu .' ; 4) „Cerber" la ușă (pl) ; 5) E rece ! - 
„Respirația" pămintului — Florin Piersic ; 6) 
Pe jumătate auster ! - Urcă oile la munte ; 7) 
Tufă fără vocale ; — „Boboc" în creștere 
(dim.); 8) „Zvon din codru te-nfioară" (pl.) - 
Prefix.’., strălucitor ; 9) A trăit în codru verde 
(Wilhelm) - Idem - Zer! ; 10) „Muguri" în 
ierburi ! - Avanpremieră gingașă de primă
vară (pl).

VERTICAL : 1). Cum nu se poate mai firesc 
2) „Cînd ii zice din vioară, frunza-n codru 
se-nfioară" - „Acoperișul naturii" ; 3) A da 
cu aur (arh.) - Cîrd de cocoare ; 4) Pe teme 
rebusiste I - Pereche pentru... idilă - Ereme. 
ră steluță ; 5) „Verde crud, verde crud..." (Go
ethe); 6)Ritm finali - Primele iubirii - Amicii 
trecuți de prima.'; 7) Institutul Politehnic Timi
șoara (abr.) - Stol de... albine - Apei fără el!; 
6) Grații „in natur" - Recif uzat po margini; 9) 
Verb în avanpremieră tematică - „Instru
ment" din codru (pl) ; 10) împrăștie in stingă 
și-n dreapta (dar nu semințe) (pl).

IULIAN IRIMESCU
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Consiliile Frontului 
Uni(â|il socialiste In acțiune

Analize exigente — 
responsabile

do jn începutul imului, s-au 
organizat $1 desfigurat. sub 
egida consiliilor orășenești 
și comunale ale 1 rotitului l - 
nitâțîi Socialiste, un număr 
de 47 adunări generale, din 
care 15 au avut loc cu parti
ciparea tuturor snlariaților. 
iar 32 cu reprezentanții oa
menilor muncii din cadrul 
unităților economice. Parti- 
cipantii au examinat in spi 
rit critic si autocritic rezul
tatele obținute in anul 1973 
și au stabilit măsuri menite 
sft ducă la realizarea sarcini
lor economice si sociale pe 
anul 1974.

Tot în această perioadă 
s-au desfășurat la nivelul 
sectoarelor și secțiilor, lotu
rilor si atelierelor 118 adu
nări la caro au participat 
27 104 salariați. Dezbaterile 
ce au avut loc s-au desfășu
rat in spiritul exigenței si 
responsabilității față de mo
dul cum se acționează pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Conferința Na
țională a partidului din iu
lie, 1972.

Din cuvintul «participanțl- 
lor s-au desprins valoroase 
propuneri legate de îmbună
tățirea întregii activități e- 
conomice și sociale pentru 
mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, perfec
ționarea stilului și metode
lor folosite in activitatea tu
turor organelor si organiza

țiilor componente ale F.l'.S.

Succese
în realizarea planului 

de contractări
In lumina hotăririi C.C. al 

P.C.R., a Consiliului Suprem 
a| Dezvoltării Economice și 

S.S.H, — Vulcan.
In instantaneul nostru frezorul Marcu Traian inițiază în tainele frazării pe uceni

cul Constantin MacaveL
Foto: I. LICIU

Azi, gc.gul inaugural al returului campionatului diviziei A de fotbal!

CE AȘTEPTĂM DE LA ..JiliL"

Soc lain a R mâniei și a Con
siliului de Miniștri adoptată 
in ședința comună din 13 iu
lie 1’:'73. consiliile Frontului 
t’nltfițil Sociaîiste de la fi
ri' și omunp depun efor
turi susținuți? in vederea rea- 
iizh ii șl depășirii planului 
la contractări de animale.

R' .’uitatele obținute in n- 
cesl domeniu sini cnnv ingă- 
lonrt : la data de 1S februa
rie a.i. fiu fost contractate 
l 246 h| lapte de vacă, 29 779 
kc. lină. 240 bucăți bovine, 
I 108 tineret bovin, 239 de 
porci. 11 fi oi și 712 mici.

Aceste cantități realizate 
pe linia contractărilor au fost 
obținute cu sprijinul deputa- 
tilor din circumscripțiile e- 
lectoralc care mobilizează 
cetățenii in acțiunea de creș
tere a animalelor.

Reducerea 
consumului 
de energie 

și combustibili, 
în centrul atenției

In ziua de 26 februarie a.c. 
s-a desfășurat ședința birou
lui municipal a| Consiliului 
F.l’.S. care a analizat ..Pre
ocuparea și rezultatele obți
nute de organizațiile compo
nente ale F.L’.S. pentru înde
plinirea măsurilor stabilite 
cu privire la reducerea con
sumului de energie si a com
bustibililor".

In cadrul analizei s-au 
stabilit sarcini concrete pri
vind desfășurarea muncii po
litice și educative în rindu- 
rile tuturor cetățenilor din 
municipiu pentru gospodări
rea cit mai judicioasă a re
surselor energetice, elimina
rea risipei. raționalizarea 
combustibililor.

Consiliul municipal al 
Frontului Unității Socialiste 
preconizează economisirea a 

220 tone combustibili lichizi, 
din care 120 tone pin.i la cea 
de a XXX-a aniversaro a e- 
liberării patriei: 2.2 milioa
ne kWh energic electrică, 
din earn 1.4 milioane pină la 
23 August și 50 000 tone com
bustibili convenționali, din 
care 23 100 tone — repre/en- 
tind 249 milioane lei — tot 
pină la această dală.

In această acțiune impor
tantă vor fi atrași și antre
nați membrii consiliilor 
F.l’.S., depulați, specialiști 
și cadre din economia muni
cipiului care sint chemați 
să-și aducă aportul la rezol
varea problemelor ce le ridi
că transpunerea in viață a a- 
ceslor angajamente.

Fruntași 
în gospodărirea 

localității
La Aninoasa, biroul comu

nal ai Consiliului F.U.S. a fi
nalizat recent activitatea 
desfășurată pentru transpu
nerea in viață a angajamen
tului luat de consiliul popu
lar privind gradul edilitar 
și urbanistic ai localității. 
Din informările prezentate 
de Maria Dumitraș și Iosif 
Sinio. vicepreședinți ai con
siliului popular comunal, au 
reieșit rezultatele obținute 
în această direcție și s-au 
făcut propuneri valoroase 
pentru antrenarea tuturor 
cetățenilor din comună la în
făptuirea angajamentului a- 
sumaț în întrecerea socialis
tă.

Gu acest prilej au fost e- 
viderițiați un număr de de 
putați care s-au distins in 
acțiunile gospodărești. Intre 
aceștia se numără Pave] Po
pa. Elena Sortan. Ion Ma
rina. Francisc Deac. Ale
xandru Arvat, Aurel Cristea 
și mulți alții.

Vasile COCHECI.
activist de partid

I 
I
I

I

Noutăți la biblioteca 
institutului

In scopul popularizării nou
tăților tehnice din industria 
extractivă din țară și de peste 
hotare, la biblioteca Institutu
lui de mine Petroșani a apă
rut o gazetă sub genericul 
„Știați că Tot biblioteca a

Pregătirile artiștilor 
amatori

Au început deja, la institut, 
pregătirile in vederea partici
pării la Festivalul național al 
artei studențești. In cadrul for
mației folclorice se repetă asi
duu, cineclubul lucrează la 
scenariul filmului cu care se 
va prezenta, membrii cercului 
foto și-au indreptat obiecti

Factor important
în formarea viitorului inginer

Sportul de masă, ciștigă un teren tot mai mare in rindul stu
denților Institutului de mine, lată citeva argumente in favoarea a-
cestei afirmații.

„Cupa tineretului", am
plu festival sportiv al tine
reții a antrenat de la începu
tul anului universitar la di
ferite întreceri peste jumătate 
din studenții institutului ;

Campionul I.M.P. lâ șah. 
Ion Buleziuc (anul III-electro 
ingineri) s-a reîntors nu de 
mult de la Craiova unde a 
participat la finala naționa
lă. Intre cei 20 de concurent:. 
el a obținut un valoros loc 
7 în clasamentul general, cu 
trei victorii, 2 remize și trei 
jocuri pierdute.

Tenisul de masă este în 
stadiul întrecerilor pe facul
tăți. Miercuri și sîmbătă (2 
martie — n.n.) au fost desem
nați campionii la această dis
ciplină în cadrul facultății de 
electromecanică, respectiv, de 
mine ;

Excursie în Valea Jiului
Tn scopul consolidării și 

lărgirii orizontului de cunoș
tințe despre ..aurul negru" 
și al orientării școlare și 
profesionale — elevii clase
lor a VlII-a de la ambele 
secții ale Școlii generale nr. 
4 Vulcan efectuează astăzi, 
3 martie, o excursie pe trase
ul Petroșani — Valea de 
Pești, fiind conduși de pro
fesorul Ilie Marinescu, de la 
catedra de geografie.

Cu această ocazie, vor fi 
vizitate o serie de obiective 

pus la dispoziția studenților un 
buletin de informare și docu
mentare. litografiat in cadrul 
institutului. Buletinul cuprinde 
lista noilor cărți tehnice și do 
științe sociale achiziționate de 
bibliotecă.

vele aparatelor spre ineditul 
din jur cu valențe estetice, 
participanții la colocviul na
țional de literatură iși ascut 
condeiul pentru proză, viitoa
rele creații de versuri, iar pen
tru brigada artistică de agi
tație textierii lucrează cu fe
brilitate. Prezentarea bună de 
anul trecut obligă I

4- Vineri au plecat la Po
iana Brașov studenții Ale
xandru Melenciuc și Eugen 
Bicskey care vor reprezenta 
institutul în faza finală a 
concursului de schi, slalom 
și fond ;

4 Săptâmîna care urmea
ză va antrena un mare nu
măr de studenți la întrece
rile de volei ce se vor des
fășura în sala I.M.P. ;

4 Muntele atrage săptă- 
mînal. numeroși studenți ofe- 
rindu-le clipe de destindere, 
turismul este de acum o pre
ocupare permanentă pentru 
un număr tot mai mare de 
studenți.

/Sportul studențesc pe- 
troșânean înregistrează o se
rie de rezultate remarcabil., 
și in activitatea de perfor
manță. Cei peste 200 de spor

social-culturale printre care: 
Muzeul mineritului și Casa 
de cultură din Petroșani la
boratoarele Grupului școlar 
din Lupeni și incinta minei 
Lupeni. unde în urmă cu 45 
de ani minerii s-au ridicat 
la luptă pentru o viață mai 
bună și mai dreaptă. De aici 
vor pleca la hotelul turistic 
de la Valea de Peșii unde se 
va amenaja, prin aportul 
școlarilor din Valea Jiului, 
un centru de’ odihnă pentru 
elevi.

1 martie, prima zi de pri
măvară, a fost sărbătorită cu 
entuziasmul cuvenit și de către 
studenți. Astfel, cei care in 
amfiteatre, la examene, răs
pund cu promptitudine reușind 
să elimine timiditatea, au fost 
totuși emoționați cind ofereau 
colegelor simbolul primăverii - 
mărțișorul. Seara, la clubul 

tivi legitimați la echipele di
vizionare ale clubului spor
tiv „Știința" contribuie la bu
nele aprecieri generale ale 
sportului practicat de studen
ții minieri. Din 13 februarie 
pină la 1 martie, 24 de rug- 
biști ai echipei ce activează 
in prima divizie a țării, au 
avut un program special de 
pregătire în stațiunea Izvorul 
Mureșului și la Sibiu (unde 
au susținut cîteva jocuri de 
verificare în compania echi
pei C.S.M. din localitate. Du
pă cum no relată antrenorul 
Gheorghe Iriinie, echipa de 
fotbal se află în asidue pre
gătiri în vederea returului 
campionatului, susținînd me
ciuri amicale cu echipe din 
Valea Jiului, Brad etc.

Handbaliștij conduși de Ic- 
ronim Ceacu, după turneele 
de la Hunedoara și Reșița, se 
pregătesc să participe la con
fruntările pentru „Cupa Dolj" 
și „Cupa Porțile de Fier" la 
Drobeta Turnu-Severin.

Preocupări susținute se în
registrează și în cadrul sec
țiilor de baschet, volei.

Orientarea judicioasă a lucrărilor 
de dezvoltare, cerință 

de mare actualitate la E. Dîlja
(Urmare din pag. 1)

Este foarte adevărat că 
mina Dîlja dispune de un 
rezervor care în aparență 
ii acoperă aceste lipsuri — 
stratul 3 din blocul II. Dar 
raționalitatea în exploatare 
ne obligă — dacă nu am 
gindit și nu ani acționat cu 
hotărîre în anul 1973 — să 
gîndim astăzi și să acționăm 
cu mult mai multă fermita
te. Necorelarea lucrărilor 
de exploatare, deschidere 
și pregătire conduce nemij
locit la neasigurarea conti
nuă a indicelui de normali- 
tate a rezervelor deschise și 
pregătite. Faptul că la mina 
Dîlja se raportează în si
tuația mișcării rezervelor pe 
anul 1974 în stratul 3 din 
blocul II o rezervă care re
prezintă 77 la sută din re
zerva totală a minei, este 
un lucru bun. Ce i se poate 
reproșa însă este faptul că 
această rezervă scade pînâ 
la finele anului 1974 cu pes
te 300 mii tone, în timp ce 
din restul strateloi* se asigu

studențesc a avut loc „Balul 
mărțișorului" cu concursul for
mației „Diamantele negre". 
Voioșia și buna dispoziție au 
caracterizat prima zi de primă
vară a studenților minieri.

Dorel POPA 
student

mmier
Sportul a devenit, așadar de j 

acum o latură importantă în | 
activitatea de zi cu zi. a stu- . 
denților. Faptul a implicat și | 
găsirea unor soluții materiale 
privid amenajarea unui I
complex sportiv studențesc. •

■ Astfel, au fost deja defini- j
tivate planurile de muncă |
pentru viitoarea bază spor- >
tivă din apropierea actualei |
săli de sport a I.M.P.. o ma- .
re parte din lucrări urmînd I
a se finaliza prin muncă pa- '
triotică.

Afirmarea prin sport. •
menținerea sănătății și a op- j
timismului specific tinereții j
constituie doar cîteva argu- |
mente care pledează și ex- •
plică participarea tot mai I
largă a studenților petroșă- '
ncni la activitatea sportivă I
de masă și competițională. •
Pe zi ce trece, sportul este i
privit în tot mai mare mă- . | 
sură ca un element indispen- «
săbii în formarea persona- |
lității complexe a viitorului .
inginer minier j

Ion GlF-DEAC 
student

ră o creștere de rezervă doar 
de circa 68 mii tone din stra
tul 5 și de 10 mii tone din 
stratul 13. In asemenea con
diții indicele de normali- 
tate scade cu 1,2 ani în 
1974 !

Acestea sînt aspect? care 
lasă fără îndoială impresia 
unei • activități insuficient 
coordonate sub aspect teh
nic. Se impune, așadar, ca 
activitatea respectivă să fie 
dirijată și stâpînită cores
punzător de către condu
cerea minei și a sectoarelor 
de producție.

Eficiența economică a 
activității minei trebuie ri
dicată la nivelul efortului 
de *• investiție care se face 
pentru dezvoltarea capacită
ților de producție. Pentru 
lichidarea, acestor stări de 
lucruri, este imperios nece
sar ca mina Dîlja să utili
zeze pe deplin rezervele or
ganizatorice disponibile. In 
cursul anului 1974, mina 
trebuie să-și ridice pe noi 
cote nivelul productiv al 
capacităților.

Ca după nuntă...
Traian frlunteanu, șofer la 

S.T.R A. și Petru Făntc, an
gajat la I.U.M.P., In dimi
neața zilei dc 3 februarie 
a.c. după ce veniseră cu chef 
de la o nuntă, le cășunase 
să se plimbe cu taxiul... așa 
plini de noroi, cum erau, 
din cap pină-n picioare. 
Cum era firesc, in „starea" 
în care se aflau, șoferul a 
refuzat, politicos, să le sa
tisfacă dorința. Dar parcă 
a avut cu cine să se Înțelea
gă ? Cei doi au devenit a- 
greslvi, fiind nevoie sâ in
tervină organele de ordine 
ca sâ-i pondereze. Amenzile 
primite, conform Decretului 
153, Ic-a tăiat pofta dc 
plimbare în halul în care 
r-au cu autotaximctrul.

Nicolae Rîșnoveanu din 
Petroșani, aflat la volanul 
autoturismului proprietate 
personală l-HD-5484. a con
fundat artera de circulație 
publica cu o pistă de raliuri 
de performanță. Nerespec- 
tind viteza legală șoferul a- 
malor — căci s-a dovedit 
a fi doar un „amator" s-a 
răsturnat, avariind mașina. 
Acum, ..vitezomanul" va 
trebui să stea un timp pe 
dreapta,

„Notă do plată“
Șuba Francisc, Tavița 

Munteanu, Elena Cojocaru 
și Ileana Pavdonescu, ospă
tari la restaurantul „Car- 
pați" din Petroșani, lucrînd 
in același schimb, parcă 
s-ar fi înțeles între ei ca 
nici unul să nu respecte una 
din regulile d : comerț, pre
văzută de Legea nr. 3/1972, 
și anume eliberarea notelor 
de plată consumatorilor pe 
care i-au servit. Pentru a 
le reaminti de aceste regu
li de comerț, a fost necesar 
să li se întocmească și lor 
o ..notă de plată" sub for
mă de sancțiune. Și această 
..notă" avea și dată, avea 
și semnătură, avea și... Dar 
așteptăm să vedem dacă a 
avut și efect...

Cpt. TOÎWA FALON

Tineri în 
sprijinul 

producției
Un grup de tineri din ca

drul organizațiilor U.T.C. 
ale sectoarelor I și II d'e Ia 
mina Uricani au venit, zi
lele trecute, in sprijinul bri
găzilor de mineri aducînd o. 
însemnată contribuție Ia 
sporirea extracției de căr
bune. Astfel. Ia sectorul II, 
aportul celor 20 de tineri ca
re au participat la acțiune. s-a 
concretizat în peste 250 tone 
de cărbune, iar la sectorul l 
cei 15 tineri au contribuit 
cu 74 tone de cărbune ia 
producția realizată de brigăzi
le din abataje. S-au remar
cat cu acest prilej tinerii 
Gheorghe Silași. Gheorghe 
Bică, Dorel Paradicza, Ma
xim Avram. Ernest Do- 
bai, Constantin Adomniței, 
Gheorghe Atudosiei și Tosif 
«element.

Ilie COANDRAȘ, 
subredacția Uricani

Mica 
publicitate
VIND motocicletă Jawa 

175 cmc. Cartier 8 Martie, 
bloc 47/G Petrila.

După o absență destul de îndelungată, determinată de o 
binemeritată vacanță de care au beneficiat protagoniștii spec
tacolelor duminicale de pe dreptunghiurile stadioanelor, din 
nou ,„$portul-rege‘‘ captivează atenția iubitorilor acestui joc 
cu balonul rotund.

Ce ne va prilejui acest retur de campionat ? Satisfacții 
depline sau... regrete in funcție de rezultatul evoluțiilor fa- 
voriților noștri. Deci, astăzi, se da startul întrecerilor din 
cea de-a doua parte a campionatului, cind disputele divizio
narelor noastre din eșalonul superior al fotbalului autohton 
vor încerca — din pozițiile pe care le ocupă in ierarhia va
lorică — un reviriment, o ascensiune spre supremația clasa
mentului. sau la antipod, angrenarea într-o luptă acerbă 
pentru exitarea !•.< urilor de la periferia clasamentului.

Echipa Văii Jiului evoluează in etapa inaugurală la Cra
iova. Evident, un meci dificil, in compania campionilor de 
toamnă- Pentru a ne forma o părere — evident prematură, 
susceptibilă de metamorfoze imprevizibile de-a lungul re
turului —. despre dorințele și speranțele celor care repre
zintă municipiul nostru in competiția nr. 1 a fotbalului ro
mânesc am sondat, cu ocazia ultimului antrenament aj 
elevilor lui Traian Ivânescu, opiniile citorva dintre jucători 
și ale unor așa-ziși „sufletiști* susținători ai echipei. Iată 
declarațiile consemnate telegrafic :

Incepind de simbăto, și azi, 
oe cele 9 stadioane gazde ale 
meciurilor primei etape o re
turului, se dă startul aprigei 
întreceri pentru cucerireo lau
rilor învingătorilor sau evitarea 
ultimelor 3 locuri.

Pregătirile echipelor pentru 
noul sezon au început încă din 
primele zile ale anului, con- 
tinuind Io munte pentru acu
mulări, iar mai apoi cu jocuri 
de verificare in țoră sau pes'e 
hotore.

De Io acest program nu o 
lipsit nici echipa noastră core 
și-o urmat programul ce șl l-a 
propus. Băieții au lucrat con
știincios, cu tragere de inimă, 
știind co de oceostă pregătire

Petre Libardi comentează
depind in mare măsură suc
cesele sau insuccesele ce ii 
așteaptă. Desigur, in această 
perioadă om intimpinot și o 
serie de greutăți cum or fi : 
lipsa unui teren de antrena
ment cit de cit corespunzător 
unei echipe de divizia A, e- 
chipament insuficient, meciuri
le de verificare cu echipe pu
ternice.

Totuși, băieții ou trecut (tes
tul cralovean ne va arăta da
co cu bine I) peste aceste ne
cazuri și iato-ne gata de-a în
cepe această întrecere de du
rată pe care o constituie cam
pionatul.

Încă din prima etapă sini 
programate o serie de meciuri 

& Traian Ivănescu, antre
nor: „Vom încerca să reedi
tăm evoluțiile constant bune 
din finalul turului. Totuj de
pinde de ambiția „băieților". 
Și, ca să fiu mai explicit, pot 
să afirm că de aceasta lotul 
nu duce lipsă. Vom face totul 
pentru a ne onora promisiu
nile făcute cîndva, referitoare 
la soarta echipei pe care o 
conduc"...

@ Alexandru Georgescu, u- 
nul din vechii „stilpi" ai com
partimentului defensiv al Ji
ului: „Noi cei din ariergarda 
lotului simțim — după felul 
cum colaborăm între noi — că 
vom avea un cuvint de spus 
în acest retur de campionat. 
Nutresc legitima dorință ca e- 
voluțiile noastre să poată mul
țumi pe toată lumea (bineîn

interesante din rindul cărora 
nu poate fi omis acest derby 
jian, pe core îl reprezintă dis
puta noastră cu fotbaliștii 
croioveni.

La Craiova, acolo unde e- 
voluează liderul outoritar al 
campionatului, ne-am depla
sat întotdeauna cu iluzii mai 
mori sau mai mici, dar care 
nu s-au adeverit niciodată. Ol
tenii au ciștigot toate puncte
le puse in joc, o drept că une
ori și cu sprijinul nostru con
cretizat prin outogoluri, fapt 
care face ca bilanțul intîlniri- 
lor directe să le fie favorabil.

Dar... există totuși, un dor. 
Noi nu putem uita că nu odată 
om învins in meciurile amicale, 

țeles. excluzînd adversarii 
noștri). In mod cert, deran
janta lumină roșie emisă din- 
tr-o anumită parte a clasa
mentului nu-și va reflecta 
sumbra-i prevestire in ochii 
noștri..."

© Gheorghe Mulțescu, ata
cant central: ..Vom fi mereu 
in careul adversarilor. Pro
mitem. Sper să mă înțeleg cu 
„Beja“ (Rozsnay — n.n.) în 
momentele decisive. Vom da 
de furcă portarilor. Avem de 
apărat prestigiul minerilor din 
Vale. Și, ca și ei. ne vom res
pecta cuvintul..."

® Francisc Gabor, electri
cian, sectorul I al E.M. Ani
noasa: „Aștept de la jucătorii 
Jiului evoluții de prestigiu, 
care să ne bucure, care să ne 

uneori chiar de o manieră ca
tegorică. Deci, vom continua 
să credem că într-o bună zi 
reușita nu ne'va mai ocoli nici 
în meciurile oficiale. Poate 
chiar duminică...

întreaga echipă va aborda 
returul acestui campionat cu 
încredere in propriile forțe și 
animată de dorința de a rea
liza evoluții superioare care să 
satisfacă Integral exigentul 
nostru public. Știind că vom 
avea sprijinul și simpatia tutu
ror suporterilor noștri, ne vom 
strădui să pășim cu dreptul 
in retur, încă din prima etapă, 
care se anunță și una din ce
le mai dificile. 

dea satisfacții. De asemenea, 
nutresc speranța ca valoarea 
arbitrajelor sâ-și spună cuvîn- 
tuj in mod obiectiv și fără ten
dențiozități conjuncturale a- 
supra evoluțiilor scorurilor 
din acest retur..."

® Ioan Chiș, profesor: „De
sigur. aștept ca Jiul să „curgă" 
cit mai vijelios spre virful 
clasamentului. Am încredere 
în antrenor și jucători, sint 
convins că ei nu ne vor înșe
la așteptările. Atacul trebuie 
sâ fie insă mai viguros si să 
se consolideze coeziunea din
tre compartimente ca in fina
lul turului. Atunci cu certitu
dine nu vom avea emoții".

® Gheorghe Moldovan, mi
ner pensionar: „Eu, care de 
mai bine de 20 de ani sint 
trup și suflet pentru această 
echipă, cred că voi putea a- 
firma fără să greșesc că în 
acest retur vom fi martorii li
nei reveniri valorice. Actualul 
lot poate ne ofere satisfac
țiile ce n.i le-a creat cu ani 
in urmă „lotul dc aur" ai Ji
ului. Cu nostalgie, dar și cu 
speranțe actuale, ce le între
zăresc a fi transformate în re
ușite imediate, ca întotdeauna 
strig cu dragă inimă „Hai Ji
ul!"

...Deci, optimism, speranțe 
în izbinzi... Cu aceste rînduri, 
încheiem înaintea gongului i- 
naugural al returului această 
avancronică, nutrind speranța 
consemnării dc pe stadionul 
Central din Craiova a unui 
debut dc bun augur ai jucăto
rilor de la Jiul!

„CEA DIN URMA Zi“
Ne-am obișnuit ca în filme

le cu personaje polițiste să 
intilmm spectaculoase urmă
riri, Încăierări de anvergură, 
locuri de revolver sau cel pu
țin cițiva pumni plasați cu o 
preci/le „ca-n filme". Tocmai 
din pricina acestei preconcep
ții ne surprinde faptul că din 
„Cea din urmă zi" toate aces
tea lipsesc, liindu-ne oferită, 
in schimb, o poveste toarte 
umană In care lirismul izvo
răște din compartimentele 
necunoscute ale unei meserii 
dure. Oricum, lilmul ne de
termină sâ revizuim imaginea 
polițistului, constituita din e- 
lemenle cam convenționale, 
descoperind diferența consi
derabilă dintre meserie și vo
cație. Pentru că, neîndoios, 
meseriașul, lie el și excelent, 
Iși exercită aptitudinile for
male in virtutea și in limitele 
unei corectitudini, de altfel 
ireproșabile. Cel vocal, con
feră fiecărei acțiuni întreprin
se un spor de suflet care pla
sează rezultatul muncii sale 
intr-o altă sferă valorică. A- 
ceasta este situația, în esen
ță, și in cazul locotenentului 
Kovalev, personajul principal 
al filmului .Cea din urmă zi".

Actorul Mihail Ulfanov, bi
necunoscut de spectatorii noș
tri din filmele .Fra(ii Kara
mazov", „Eliberarea", „Egor 
Buliciov șl alții", ni se reco
mandă in ipostază dc regizor 
cu „Cea din urmă zi". Debu
tul său regizoral este memo
rabil din cel pufln două mo
tive. Inlii pentru că reușește 

să valorilice in film — lă.ă 
ca acesta să devină o osten
tație — experiența sa actori
cească de citeva decenii, u 
al doilea rind pentru că ii 
pofida dublei funcționalități, 
de protagonist și regizor, U- 
lianov impune nu doar perso
najul, ci ideile, ținuta morală, 
umanismul pe care le vehicu
lează figura lui Kovalev.

In faptul retragerii lui Ko
valev in viata tihnită a pens -

///////////X//////7/Z//Z////Z//Z/////

Carnet 
cinematografic

onarilor se află, desigur, c> 
dramă latentă. Dorinja tihnei 
este însofită și la el aidoma 
tuturor celor ce părăsesc un 
mod de viată activ, de senti
mentul dezrădăcinării. Nu es
te ușor să tragi o linie de de
marcație — prinlr-o operatic 
administrativă de predare a 
unor acte — intre viata ve
che și cea nouă, ce abia ur
mează și e plină, deci de ne
cunoscute. Nici măcar con
știința datoriei împlinite nu 
poate veni in ajutorul lui Ko
valev, pentru că el face par
te dintre acel oameni care ni
ciodată nu consideră că au 
făcut suficient pentru semenii 
lor. Despărțirea lui Kovalev 
de circumscripția sa presupu 
ne și o imixtiune sentimenta

lă. Aceasta din motivul firesc 
că vîrslnicul milițian avea în
totdeauna capacitatea de a 

eclea in filele unul dosar o- 
mul, un om complex, anevo- 
:.>s descifrabil, purtător al u- 
■kH problematici complexe.

Tbți care au făcut parte din 
..clientela" lui Kovalev, re- 
prezentaseră pentru el su
biecți de care apropierea este 
posibilă numai prin filiera 
modestiei, discreției șl înțele
gerii. Kovalev a Înțeles un lu
cru esențial: legea este lăeu- 
tă de oameni pentru oameni 
și ea nu este un scop în si
ne, ci un ajutor în calea spre 
mai bine. Această înțelegere 
superioară a cauzei pe care o 
reprezintă lace din Kovalev 
un exemplu de verticalitate 
morală, un purtător al ideii 
de dreptate. Aceasta este în 
accepțiunea lui Kovalev (și 
într-o accepțiune obiectivă!) 
singura dovadă a autenticei 
vocații.

Pare absurd, Inadmisibil și 
profund întristător finalul, în 
care o vială de om este răs
plătită invers proporțional cu 
meritele sale culese în liniș
te, fără surle și tobe.

Mihail Ulianov este și în 
acest film, cu accente poeti
ce, exponentul aceluiași stil 
realist cu care s-a tăcut re
marcat de-a lungul prodigioa
sei sale activități actoricești. 
Succesul meritat al peliculei 
se dalorește in mare parte și 
interpretării sale de înaltă 
clasă.

Al. COVACI

Ionel ȚABREA
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Semnarea Declarației comune cu privire la vizita 
in Republica Socialistă România a delegației 
Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

(Urmare din pag. 1)

tru Popescu. Cornel Buri 
Miron Constanții 
Gere, Ștefan Andrei, 
prezenți, de 
ral-colonc-1 
zela Vass. 
membri 
Constantin Vasiliu. adjunct de

■scU, Mihai
Au fost

? asemenea, genc- 
Ion Coman, Ghi- 
Tcodor Marinescu, 
ai C C. al P.C.R.

șef de secție la C.C. al P.C.R. 
Au participat membrii dele- 

g-țivi Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei : Paiva 
Magalhaes Francisco și Jose 
Condesse, membri ai Comite
tului Director al Mișcări), co
mandant Ananias 
Diandcngue Jose, 
ției administrative

Escorcio, 
șeful Scc- 
a M.P L.A.,

precum și Antonio Franca și 
Maria Mambo, reprezentanți 
permanenți ai M.P.L.A. la 
București.

După semnarea Declarației, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Agostinho Nclo și-au strins 
cu căldură miinile. s-au îm
brățișat prietenește și au 
rostit apoi scurte alocuțiuni..

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1) putea obțl-
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Conîerința pentru securitate

și cooperare în Europa
ferm pentru întărirea acestei 
colaborări, consideră că trebu
ie să se acționeze cu hotfirirc 
pentru unitatea forțelor națio
nale antiimpcrialiste, progre
siste. din fiecare țară, pentru 
întărirea colaborării și solida
rității forțelor progresiste, an- 
tiimperialiste pe plan interna
țional.

Avem deplina conx îngere 
că. act’, und unite si cu fer
mitate. forțele progresiste an-

tiimporiallste vor .
ne victorii tot mai mari, atît 
pc plan național, cit si pc plan 
internațional. Sintcm convinși 
că. intr-un viitor nu prea în
depărtat. poporul angolez își 
va cuceri independenta națio
nală. se vor crea condiții pen
tru a trece la dezvoltat ea sa 
cconomico-socială independen
tă. știm că. in această luptă. 
Mișcarea Populară pentru E- 
libcrarca Angolei arc un rol 
deosebit de important și 
dorim succes deplin.

ii

Vă urăm duHincavons’ră. tu
turor luptătorilor pentru in
dependența națională angolcză 
succese tot mai mari ! 
poporului angolez să 
independența, spre a 
trece la dezvoltarea economi 
co-socială de-sine-stătătoare!

Urăm să se dezvolte conti
nuu colaborarea și solidarita
tea dintre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei. 
dintre popoarele noastre ! 
PLAUZE).

Urăm 
..Mină 
putea

(A-

Intervenția șefului delegației române

Cuvintul tovarășului Agostinho Neto
Tovarășe Președinte.
Stimați conducători ai Parti

dului Comunist Român,
Vî mulțumesc foarte mult 

pentru că, în aceste împreju
rări solemne, reafirmați soli
daritatea cu luptătorii din 
Angola, care luptă pentru a 
cuceri independența naționa
lă cit mai curind posibil. Sin- 
tem foarte fericiți de vizita 
pe care o efectuăm in Româ
nia, de modul în care nc-ați 
primit, in care am discutat 
problemele noastre, care ne-au 

situația 
mai 
con- 
na-

permis să analizăm 
noastră actuală. Sintcm 
convinși ca orîcînd că 
dițiile internaționale și 
ționalc sint favorabile, foarte 
favorabile pentru lupta de e- 
liberare a țării noastre și a 
continentului nostru. Există 
indicii foarte clare cu pri
vire la o anumită dezorienta
re din partea inamicului. Ina-

micul a simțit forța luptei 
noastre și trebuie să profităm 
de această situație pentru a 
intări și mai mult acțiunea 
noastră in toate domeniile — 
este vorba de domeniul poli
tic. militar și de alte domenii.

Sintcm încredințați de spri
jinul dumneavoastră, de spri
jinul țărilor socialiste, al for
țelor progresiste din lume 
pentru a ajunge la victorie.

Firește, o condiție foarte 
importantă a victoriei este 
întărirea unității forțelor na
ționale. în prezent, noi sîn- 
lem foarte convinși de acest 
adevăr și vom acționa, fără 
îndoială, pentru ca această u- 
nitate să se înfăptuiască la 
noi cit mai curind cu putință. 
Noi ani luptat și 
tru unitate încă 
meierea mișcării 
vom continua să 
acest drum. Firește, inamicul 
folosește uneori forme foarte

activat pcn- 
de la înte- 

noastre și 
mergem pe

subtile pentru a dezbina, pen
tru a diminua, a fragmenta 
forțele care luptă — fie pc 
plan internațional, fie la ni
vel național. Vigilența inili- 
tanților noștri, vigilența pe 
plan internațional ne va ajuta 
să vedem caro sint forțele 
reale și care sînt forțele false 
care sînt introduse împotriva 
noastră de către dușman.

Doresc să vă felicit pentru 
suceselc obținute de cătro na
țiunea dumneavoastră in do
meniul dezvoltării țării, pen
tru construirea României so
cialiste, care este una dintre 
cele mai importante baze de 
sprijin pentru lupta noastră 
de eliberare.

Nu ascundem profunda noas
tră prietenie și profunda 
noastră solidaritate cu popo
rul român, cu Partidul Co
munist Român și cu dumnea
voastră. stimate tovarășe 
Ceaușescu. (APLAUZE).

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— Sîmbătă seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurcr, și-a încheiat vizita o- 
ficială de prietenie in Repu
blica Populară Ungară.

La plecarea de pe aeropor
tul din Budapesta au fost de 
față tovarășul Jeno Fock, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, precum 
și tovarășii Timar Malyas. vi
cepreședinte a] Consiliului de 
Miniștri Puja Frigves, minis
trul afacerilor externe,

gos Gyula, ministrul metalur
giei și construcțiilor de ma
șini, Szepvolgyi Zoltan, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular ai orașu
lui Budapesta, Csanadi Gyorgy 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, Gyenes An
dras. șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.M.S.U. Fe- 
rene Martin, ambasadorul 
R.P. Ungare la București al
te persoane oficiale ungare. A 
fost de față, de asemenea, loan 
Cotoț. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Buda
pesta, membri ai Ambasadei 
și Agenției economice româ
ne.

Persoanele oficiale ungare 
și-au luat un călduros rămas 
bun de la tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer și de la celelalte 
persoane oficiale române.

-----4------

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Pc baza progreselor realizate 
la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa în 
definirea elementelor care să 
fie cuprinse in documentele 
finale, joi și-a început activi
tatea, ia Geneva, organul de 
lucru care asistă comitetul de 
coordonare în examinarea ce
lui dc-al patrulei punct al or- 
.dinii de zi, urmările conferin
ței. La dezbateri au luat cu
vintul pînă acum reprezentan
ții a 11 state, care au eviden
țiat importanța continuării e- 
forturilor îndreptate spre în
tărirea securității și dezvolta
rea multilaterală a cooperării 
pc continent.

In intervenția sa. șeful delega
ției române, ambasadorul Va
lentin Lipatti. a evidențiat im
portanța trecerii la examina
rea aprofundată și detaliată a 
problemei urmărilor instituți
onale, ca o componentă in
tegrantă a lucrărilor în aceas
tă etapă importantă de redac
tare a documentelor. In con-

cepția României, progresul în 
elaborarea ho tării ilor ne care 
conferința urmează sâ le ia 
cu privire la principiile rela
țiilor dintre state și măsurile 
de punere în aplicare a aces
tor principii, inclusiv pe ca
lea extinderii largi a cooperării 
pe diverse planuri, este slrîns 
legat și de progresul in stabi
lirea formei concrete de con
certare, în continuare, a acți
unilor menite să ducă la sta
tornicirea de noi raporturi în 
Europa. In acest proces isto
ric. conferința este un mijloc 
ce trebuie să guverneze in mod 
logic și necesar, cadrul insti
tuțional care să permită, pe 
parcursul procesului început 
la această conferință, coordo
narea eforturilor susținute, 
perseverente și constante pe 
care le reclamă construirea,

clapă cu etapă, a edificiului 
de securitate și cooperare eu
ropeană. Ca atare, a continuat 
reprezentantul român. acest 
proces privește toate statele 
europene, S.U.A. și Canada șl 
trebuie înfăptuit cu participa
rea activă, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor. De
sigur. paralel cu intensificarea 
eforturilor pe plan general e- 
uropean, se impune dezvolta
rea tot mai largă a relațiilor 
bilaterale pe toate planurile.

In încheiere vorbitorul a 
spus: „România se pronunță 
ferm pentru crearea unui or
ganism permanent cu partici
parea tuturor statelor europe
ne, a S.U.A. și Canadei, care 
să constituie cadrul necesar 
pentru continuarea eforturilor 
de înfăptuire a securității pe 
continent".

Orientul

ACTIVITATE TELURI 
CA DEOSEBIT DE INTENSA 
a fost semnalată, vineri, în zo
na vulcanului Etna. Astfel, 
mai multe seisme, dintre care 
două au atins intensitatea de 
6 grade pe scara Mercalli. (ca
re numără 12 grade) au fost 
înregistrate numai în cursul 
după-amiezii.

Cutremurele au fost resim
țite în întreaga regiune Cata 
nia.

Rezultatele alegerilor din Anglia
LONDRA 2 (Agerpres). — 

La Londra au fost anunțate, 
sîmbătă la miază, rezultatele 
scrutinului de la 28 februarie. 
Potrivit acestei statistici fina
le, cele 635 de locuri ale Par
lamentului au fost repartizate

astfel: Partidul Laburist — 
301 locuri. Partidul Conserva
tor — 296 locuri, Partidul Li
beral — 14 mandate, celelalte 
formațiuni politice obținînd 
un număr de 24 de mandate.

In Capitală a avut loc. sîm
bătă dimineața, plenara Comi
tetului Național pentru Apă
rarea Păcii din Republica So
cialistă România, în cadrul că
reia au fost analizate activi
tatea desfășurată de C.N.A.P. 
în 1973 și planul de muncă 
pentru acest an.

Au participat membri ai co
mitetului, academicieni și alți 
oameni de cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, cadre didactice, 
muncitori. reprezentanți ai 
cultelor, pensionari.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de prof. univ. dr. Tu
dor Ionescu, președintele 
C.N.A.P.

Darea de seamă asupra ac
tivității desfășurate de C.N.A.P 
în 1973 a fost prezentată de 
Sanda Rangheț, secretar al co
mitetului. Cei prezenți au fost 
informați despre acțiunile or
ganizate de C.N.A.P. și orga
nismele sale județene, munici
pale și orășenești pentru popu
larizarea în mase a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru și asupra

participării reprezentanților 
comitetului la diferite reuni
uni internaționale pe tema 
păcii.

Planul de muncă pe anul în 
curs a fost prezentat de to
varășul George Serafin, secre
tar al comitetului.

Pe marginea dării de seamă 
și a planului de muncă au luat 
cuvintul numeroși parlicipanți. 
care au aprobat activitatea 
desfășurată de C.N.A.P. și au 
făcut propuneri pentru îmbu
nătățirea ei în viitor.

(Agerpres;

MINISTERUL MUNCII AL 
S.U.A. A ANUNȚAT că. pînă 
în prezent, peste 232 800 de 
muncitori americani au fost 
concediați ca urmare a crizei 
de energie. Marea lor majori
tate provin din industria con
structoare de automobile ca
re. in primele 2 luni ale anu
lui, a înregistrat o scădere cu 
peste 35 la sută â vînzărilor 
de autoturisme de mare li- 
traj.

Demisia guvernului italian

DAMASC 2 (Agerpres). — 
Henry Kissinger și președin
tele Siriei, Hafez Al-Assad 
au discutat ideile israeliene 
privind dezangajarea for
țelor pe înălțimile Golan. 
Un purtător de cuvînt oficial 
de, la Damasc a declarat: 
„Aceste idei nu au fost ac
ceptate, președintele Hafez 
Al-Assad prezentînd, la rîn- 
dul său, ideile siriene asu
pra dezangajării. Henry 
Kissinger va examina aceste 
idei, în vederea continuării 
convorbirilor asupra de
zangajării forțelor".

vorbirile cu suveranul saudit 
și cu alte oficialități au fost 
examinate probleme intere- 
sînd cele două țâri, evoluția 
situației din Orientul Mijlo
ciu. Secretarul de stat ameri
can a declarat, la sosirea sa 
la Ryad, că „s-au realizat 
progrese în stabilirea unui pro
ces de negociere între Israel 
și Siria în legătură cu dezan
gajarea forțelor militare ale 
celor două țâri".

★

ROMA 2 — Corespondentul 
Agerpres. Radu Bogdan, trans
mite: Sîmbătă după-amiază,
premierul Mariano Rumor a 
prezentat președintelui Gio
vanni Leone demisia guvernu
lui italian. Președintele Re
publicii a cerut premierului și 
guvernului demisionar să se o- 
cupe în continuare de rezol
varea chestiunilor curente. 
Hotărîrea de demisie a actua-

lului cabinet a fost adoptată 
în cursul ședinței pe care 
ceștia au ținut-o sîmbătă la 
prînz. Un comunicat dat pu
blicității de președinția Repu
blicii face cunoscut că șeful 
statului. Giovanni Leone va 
începe luni consultările cu 
principalele personalități po
litice ale țării în vederea în
credințării misiunii de forma
re a unui nou guvern.

a-

în Capitală s-au încheiat, 
sîmbătă. lucrările Sesiunii ex
traordinare a Adunării Gene
rale a Academiei Republicii 
Socialiste România, eveniment 
cu ample rezonanțe in viața 
culturală a țării, care a pola
rizat interesul oamenilor de 
știință, al specialiștilor ce lu
crează în domeniul muncii de 
cercetare și în sfera producți
ei materiale.

In spiritul sarcinilor cuprin
se în programul elaborat de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
a indicațiilor permanente a- 
le conducerii de partid și de 
stat, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au fost a- 
nalizate realizările înaltului 
for științific. în anii 1970-1973. 
Totodată, a fost examinat 
aprobat planul activități: 
cademiei pe anul în curs ca
re stabilește principalele 
biective ale cercetării funda
mentale și aplicative rel’e- 
fînd mai puternic rolul știin
ței ca forță nemijlocită de 
producție, ca factor important 
de propășire economică și cul-

și 
A-

o-

turală a României socialiste. 
In lumina acestor înalte răs
punderi, a fost aprobat și no
ul statut ai Academiei. do
cument ce asigură desfășura
rea, la un nivel calitativ su
perior, a activității științifice, 
o sporită eficiență a muncii 
de cercetare.

Dezbătînd aceste importan
te probleme participants la 
sesiune au făcut, timp de trei 
zile, un rodnic schimb de o- 
pinii privind aspecte actua
le ale activității științifice, 
perspectivele dezvoltării și a- 
firmării in continuare a știin
ței românești. Ei și-au expri
mat în unanimitate recunoș
tința și entuziasta ]or adeziu
ne la politica partidului de în- 

ști- 
pu- 
în- 
in

florire a creației noastre 
ințifice, hotârirea de a-și 
ne energia și priceperea, 
treaga putere de muncă 
slujba progresului social și e- 
conomic al patriei, a edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

In cursul dimineții de sîm- 
bătă. au avut loc ședințele pe 
secții și filiale. în cadrul că-

rora au fost alese noile orga
ne de conducere ale acestora.

Adunarea generală a confir
mat apoi, președinții secțiilor 
științifice și filialelor, a ales 
Prezidiul și Biroul Prezidiului 
Academiei.

Președinte al Academiei a 
fost ales academicianul Mi
ron Nicolescu. iar vicepre
ședinți — academicienii Cris- 
tofor Simionescu. Șerban Ți- 
țeica, Ștefan Peterfi, Ion An
ton. Secretar general a fost a- 
les prof. George Ciucu, mem 
bru corespondent a> Academi
ei.

In numele Biroului și Pre
zidiului nou ales, a luat cu
vintul acad. Miron Nicolescu.

Intr-o atmosferă însuflețită, 
participants la sesiune, au a- 
dresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

In încheierea sesiunii a a- 
vut loc festivitatea decernării 
premiilor Academiei Republi
cii Socialiste România pe anii 
1969, 1970 1971 și 1972.

(Agerpres)

LA SPITALUL DIN ORA
ȘUL AMERICAN ALBANY 
(CAPITALA STATULUI NEW 
YORK), a fost efectuată. în 
urmă cu cîteva săptămîni, o 
operație care a durat 9 ore și 
care constituie o premieră 
mondială absolută. Rinichiul 
atins de cancer al unui pa
cient a fost extras, operat și 
„reimplantat". Rinichiul bol
nav a fost redus, astfel, la o 
treime din volumul său. Cu 
toate acestea, el și-a reluat 
funcțiile normaje la numai o 
oră după operație.

Ceea ce merită reamintit es
te faptul că și celălalt rinichi 
al bolnavului a suferit. în ur
mă cu 10 ani, o intervenție 
chirurgicală.

la 
lui

CONFERINȚA DIPLOMA
TICA PENTRU DEZVOLTA
REA ȘI REAFIRMAREA 
DREPTULUI UMANITAR, ca
re își desfășoară lucrările 
Geneva sub președinția
Pierre Graber, consilier fede
ral, vicepreședinte al Consili
ului federal și șeful Departa
mentului politic al Elveției, a 
ales, în unanimițnte, organele 
de conducere ale acesteia.

Șeful delegației române. A- 
ureliu Cristescu. a fost ales 
vicepreședinte al Conferinței.

DUMINICA, 3 MARTIE 1974

20,20

13,15 Șlagă-
13,30 Unda

14.00 Secvențe mu-
14.30 Muzică popu- 

15,00 Buletin de știri;

Sfîrșitul acestei săptămîni 
găsește bursele occidentale în 
plină efervescență, diferiți fac
tori de natură politică sau 
economică influențînd fie co- 
tațiile acțiunilor industriale, fie 
cursurile diferitelor monede.

Cea mai agitată se dovedește 
a fi bursa londoneză, unde re
zultatele alegerilor legislative, 
incertitudinea privind politica 
economică a viitorului cabinet, 
precum și deficitul balanței 
de plăți britanice au deter
minat o scădere cu 24 de punc
te a cursurilor principalelor 
acțiuni. Vineri dimineața, cînd 
încă nu erau cunoscute rezul
tatele definitive ale alegeri
lor, la numai cîteva minute 
după deschiderea localului 
bursei, agenții de schimb a- 
nunțau cu febrilitate la tele
imprimatoare sau telefoane 
scăderea cu 10 la sută a 
cursului principalelor zece 
valori. Aceste cauze au de
terminat. de ademenea, și o 
scădere cu doi cenți a cursu
lui lirei sterline în raport cu 
dolarul. Aceeași tendință s-a 
manifestat, de altfel, și la 
bursele occidentale de pe 
continent, cursul lirei sterline 
scăzînd în medie cu 8,9 la 
sută în raport cu dolarul.

Totodată, moneda america
nă și-a consolidat poziția nu 
numai la Londra, dar și la 
bursele din Zurich, Frankfurt 
pe Main. Paris și Milano.

La Roma, incertitudinile 
politice create de o prezump- 
tivă demisie a guvernului au 
avut ca primă consecință scă
derea cursului lirei italiene, 
Banca Centrală a Italiei fiind 
nevoită sâ intervină pentru 
susținerea cursului acesteia.

Pe de altă parte, după cum 
remarcă observatorii de la 
burse, fără a fi influențat prea 
mult de situația politică, pre
țul aurului a început din nou 
să crească pe măsură ce se 
efectuau noi tranzacții.

(Agerpres)

CAIRO 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Anwar 
Sadat, a avut, vineri, convor
biri cu Robert Mc Namara, 
președintele Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.). aflat la 
Cairo pentru a examina cu o- 
ficialitățile egiptene perspecti
vele existente în vederea par
ticipării B.I.R.D. la unele 
proiecte de dezvoltare econo
mică a țării, în special la fi
nanțarea lucrărilor de deblo
care a Canalului Suez și la 
ameliorarea rețelei feroviare.

Vicepremierul și ministrul 
finanțelor, economiei și comer
țului exterior. Abdel Haziz 
Hegazi, care 
convorbiri, a 
derea drept 
constructivă11.

Ziarul „Al 
de Agenția 
informează că Egiptul va be
neficia, în curind. de noi îm
prumuturi din partea B.I.R.D. 
și a organismelor sale specia
lizate.

CAIRO 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Anwar 
Sadat, l-a primit sîmbătă pe 
Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
aflat într-o vizită oficială la 
Cairo. — informează agenția 
T.A.S.S.

Președintele egiptean și mi
nistrul de externe sovietic au 
examinat un amplu cerc de 
probleme ale relațiilor dintre 
țările lor, făcînd, de aseme
nea. un schimb de opinii în 
problema asigurării păcii in 
Orientul Apropiat.

★

(Urmare din pag. 1)

a participat la 
descris întreve- 
.,favorabilă și

Ahram". reluat 
France Presse,

★
RIAD 2 (Agerpres). — Du

pă convorbirile pe caro le-a 
avut la Damasc, secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, a sosit, sîmbătă, în Arabia 
Saudită. unde a fost primit 
de regele Fcisal — anunță 
postul de radio Riad. In con-

DAMASC 2 (Agerpres). — 
La încheierea tratativelor pur
tate de secretarul de stat al 
S.U.A. cu oficialitățile siriene 
în legătură cu dezangajarea 
forțelor dintre Siria și Israel, 
agenția egipteană de presă\ 
M.E.N. relevă. într-o relatare 
din Damasc, că Henry Kissin
ger va reveni în capitala Siri
ei, după un interval de o lu
nă. In această perioadă, el ur
mează să studieze punctul de 
vedere sirian, care i-a fost 
prezentat de președintele Ha
fez Al-Assad. Siria, sublinia
ză M.E.N., nu s-a declarat de 
acord cu punctul de vedere 
israelian asupra dezangajării, 
transmis prin secretarul de 
stat Henry Kissinger, dar con
tactele în legătură cu dezan
gajarea forțelor pe înălțimile 
Golan vor continua la nivel 
politic și diplomatic.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Torino negru: Republi
ca: Rond de noapte; PETRI- 
LA: Monte Carlo; LONEA 
— Minerul: Fantoma lui 
Barbă Neagră: ANINOASA: 
Ce se întîmplă. doctore ? : 
VULCAN: Despre o anume 
fericire: LUPEN1 — Cultu- 
~al: Joe Kidd: Muncitoresc: 

aripile vîntului;
CANi: Conspirația.

De toate pentru toți : 
Radiojurnal ; 
re... șlagăre ; 
veselă ; 
zicale ;
Iară ; :
15,20 Selecțiuni din opereta 
„Mascota" : 15,45 Sport și
muzică ; 19,30 Radiojurnal;
19,45 Romanțe: 20,00 Estra
da duminicală; 21,30 Con
semnări: 22.00 Radiojurnal; 
22.10 Panoramic sportiv; 
22,30 Scene din opera „Pira
tul": 23,00—5,00 Estrada noc-

DUMINICA, 3 MARTIE

6,00 Buletin de știr
Lnrertul dimineții : 

Radiojurnal : 7.45 Muzică
populară; 8.05 Ilustrate
muzicale : 9,00 Ora satului ; 
10,00 Antologie lirică XXX ; 
10.30 Succese ale discului ; 
10,45 Bună dimineața, patrie 
iubită ; 11.00 Radiomagazi-
nul femeilor; 11,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și - 
interpretul preferat ; 12,00

8,40

9,35

Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.
Cravatele roșii... din 
județul Hunedoara.
Film serial pentru co
pii. Comoara din 13 
case.

10,00 Viața satului.
Ce știm și ce nu știm 
despre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical.
Film documentar: Ma
roc.
Film serial. Eneida. 
Un poem cinei-iatogra- 
fic — ecranizare în 7 
episoade a operei scri
itorului latin Publius 
Vergilius Marro. In 
distribuție: Giulio
Brogi, Olda Karlatos, 
Marișa Barloli, Vasa 
Pantelic — episodul I. 
Publicitate.
Cintare patriei — Con
curs coral interjude- 
țean.

18,00 Campionatul mondial 
de handbil masculin 
România — Suedia. 
Transmisiune directă 
de la Schwerin.

19,15 Lumea copiilor — Po
veste.

19,30 Telejurnal Sâplâ-
mîna politică internă 
și internațională în i- 
magini.

20,00 Reportajul săptămînii.
— Toți tinerii din lu- • 
me... /
Film artistic — Regina 
Fecioară — cu: Bette 
Davis. Richard Todd, 
Joan Collins — Pre
mieră pe țara.
3 plus 1 — Corina Chi- 
riac, Olimpia Panci u, 
Mihai Constantinescu 
și... debutantul Cezar 
Tătaru.
Telejurnal. Sport.

Publicitate.
Povestea unui cîntec. 
Balade ilfovenei
Revista literar-artisti- 
că TV. — Arta între 
inspirație și muncă.
Roman foileton. Ger
minai — episodul IV: 
„Soldații".

24 de ore.

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

21,50

22,15

19,00
19,15

19^5

19,30
20,00

LUNI, 4 MARTIE

Emisiune în limba 
maghiară. .
Buenos Aires — Film. 
Interpretul preferat — 
Cîntecc moldovenești 
cu Marja Schi por. 
1001 de seri. — Prie
tenii lui Bunny Bugs. 
Telejurnal.
Ancheta TV. Cum pre
gătim viitorul orașelor 
noastre?

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: 
grad; Paring

Petroșani
— 8 grade..

în
de

-F 1

Petroșani — 8Minimele:
grade; Paring — 12 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 48 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme insta
bilă cu cer variabil. Izolat 
se vor semnala ninsori sla
be. Vînt moderat cu unele 
intensificări temporare din 
sud.

servesc interese- 
De o apreciere 
bucură, de asc- 
deosebiri de ac- 
convorbirile in-

karios și continuînd cu cele
lalte personalități reprezen
tative, sînt unanimi în a su
blinia că rivalitățile dintre 
cele două comunități au fost 
declanșate și exploatate în 
numele unor interese stră
ine. în orice caz, ele n-au 
servit și nu 
Ie Ciprului, 
unanimă se 
menea, deși 
cent există,
tercomunitare. Toată lumea 
este de acord, aici, la Ni
cosia, chiar dacă o soluție 
imediată nu e ușor previzi
bilă, că negocierile sînt o ca
le mai bună, mai folositoare 
intereselor Ciprului, dccît 
ciocnirile sau rivalitățile 
deschise. In sfîrșit, gazdele 
noastre, deosebit de atente 
Ia evoluția balanței politice 
din zona estică a Mccfitera- 
nei, sînt unanime în a releva 
progresele realizate în cadrul 
acestei negocieri, precum și 
atașamentul lor față de o 
soluție care să asigure in
dependența, suveranitatea și 
unitatea insulei.

Pe fondul „problemei ci
priote" s-a născut și a dăi
nuit, în ultimii ani, mișcarea 
generalului Grivas pentru 
unirea cu Grecia. Am vizitat 
Ciprul la puțină vreme du
pă moartea generalului, în- 
tr-un moment în care toată 
lumea era interesată să cu
noască răspunsul organizați
ei clandestine la măsurile 
președintelui Makarios de 
eliberare a partizanilor ei și 
de încetare a proceselor îm
potriva lor. De asemenea, 
factorii politici din insulă

se întrebau dacă, fie și în 
cazul continuării acțiunilor 
aventuriste, organizația clan
destină va putea să-și păs
treze unitatea și va putea 
supravețui în absența unui 
conducător de prestigiul lui 
Grivas. Mă mai aflam în Ci
pru în momentul în care 
autoritățile își exprimau sa
tisfacția pentru tendința evi
dentă în unele manifeste ale 
organizației „EOKA-b" de 
renunțare la acțiunile vio
lente, teroriste, în schimbul 
unei orientări neviolente. 
„Există, ni s-a spus, premise 
ale păcii în insulă".

Dar. dacă „problema cipri
otă" este problema politică 
esențială 
greșit să 
constitue 
de zi cu 
prioți, 
„zid" 
prin uitarea lui, poporul ci
priot construiește. Călătorind 
spre Kvrcnia, frumoasa loca
litate de pe țărmul de nord 
al insulei, am văzut, de-a 
lungul șoselei, nenumeroase 
construcții impecabile, case 
în stil european, dotate cu 
tot confortul necesar. însoți
torul ne explică, aici, ca și 
în alte regiuni, că totul s-a 
născut prin eforturile paș
nice ale locuitorilor acestor 
meleaguri, în ultimii circa 
zece ani. adică după do- 
bîndirea independenței. Am 
vizitat de asemenea, ceea ce 
localnicii numesc „zona de 
aur" din apropierea Nico- 
siei, în direcția localității 
Morphu, și am fost impre
sionat de geometria neobiș
nuită a plantațiilor de citri-

din insulă, ar fi 
se creadă că ea 

dominanta vieții 
zi a cetățenilor ci- 

In umbra acestui 
nedrept și, cîteodată,

ce, îndeosebi de portocali. 
Ni se explică, și aici, că zo
na s-a dezvoltat puternic în 
utimii ani, fiind irigată, a- 
proape în întregime, prin 
grija guvernului.

Sînt, desigur, numeroase 
alte aspecte ale Ciprului 
contemporan, după cum exis
tă o istorib veche și străve
che, care respiră din fiecare 
zid, din fiecare piatră. Pe 
țărmurile Ciprului s-a năs
cut, după spusele celor vechi, 
Afrodita, zeița iubirii și a 
frumuseții. întrupare mito
logică a frumuseții neobișnu
ite a insulei. Pe aici s-au 
perindat, de-a lungul veacu
rilor, năvălitori și civilizații, 
râmase, fiecare, în adîncul 
pămîntului sau reprezentate, 
prin obiectele scoase la su
prafață, în bogatele muzee 
cipriote. In orice parte a 
insulei, istoria vie, concretă, 
acută, se interferează cu o 
istorie ale cărei vestigii 
sînt scoase tot mai mult la 
suprafață prin grija statului 
cipriot. Și, in ultimă instan
ță, particularitatea Ciprului 
contemporan o constituie toc
mai acest amestec de ecouri 
îndepărtate și de istorie pre
zentă, tot așa cum îngemă
narea munților și a mării 
este o șansă unică, posibilă 
pe aceste meleaguri.

O călătorie în „insula Afro- 
ditei" este o călătorie prin 
trecut și prezent, un drum 
printre frumuseți singulare 
și vestigii din noaptea timpu
rilor. Nu poți părăsi această 
insulă fără sâ ai sentimentul 
că ea poate, trebuie, să tră
iască în liniște și pace. Este 
prea frumoasă pentru a cre
de altfel...
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