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prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal

La 30 decembrie 1971 întregul nostru popor 
sărbătorește cea de a 24-a aniversare a pro
clamării Republicii.

Făurirea Republicii, cu 24 dc ani in urmă, 
a însemnat înfăptuirea năzuințelor dc veacuri 
ale poporului român dc a fi singurul stăpîn 
al destinelor sale, de a sc afirma cu toată 
ființa sa pentru viitorul său fericit.

Realizările obținute în cei 24 de ani atestă 
cu prisosință adevărul dc necontestat că so
cialismul — creație conștientă a maselor 
conduse dc Partidul Comunist Român — a 
ridicai țara pe culmile cele mai înalte ale 
progresului și civilizației. România anului 
1971 se înfățișează ca o țară prosperă, cu o 
economic puternică, viguroasă și o cultură 
înfloritoare, care i-au adus un binemeritai 
prestigiu pe plan internațional.

In anii Republicii, poporul român a înfăp
tuit transformări profunde în viața econo
mică și socială a țării, a realizat victoria de
finitivă a socialismului în România, a creat 
condițiile trecerii, o dată cu noul plan cin
cinal 1971—1975. la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Tabloul României socialiste contemporane 
poartă amprenta marilor victorii obținute dc 
popor sub conducerea partidului, cvocind tot
odată justețea politicii sale, caracterul 
profund științific, adine ancorat în realitățile 
țării noastre, nemărginita dragoste , și dăruire 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
in înfăptuirea operei de edificare a Româ
niei socialiste. In strinsâ unire și înfrățire, 
toți oamenii muncii, indiferent de naționali
tate, au obținut asemenea rezultate care ne 
îndreptățesc sâ afirmăm că România a pro
gresat intr-un sfert de veac cit intr-o intreagă 
epocă istorică. Acest avînt continuu, caracte
rizat prin cele mai înalte ritmuri de dezvol
tare. arc la bază modernizarea și extinderea 
relațiilor de producție socialiste, aplicarea in 
viață a Directivelor celui de-al X-lca Congres 
al partidului cu privire la perfecționarea vie
ții sociale și politice a întregii națiuni.

Pe acest fundal al dezvoltării multilaterale 
a democratismului orinduirii socialiste care 
permite accesul creator al tuturor membri
lor societății Ia rezolvarea treburilor obștești, 
s-a închegat unitatea de gindirc și acțiune a 
tuturor oamenilor muncii, s-a statornicit în
crederea lor deplină in justețea politicii 
Partidului Comunist Român.

In aceste zile, dc sfirșit de an, pe întreg

cuprinsul patriei se depun eforturi susținute 
pentru realizarea integrală a tuturor preve
derilor planului economic pe 1971 și obține
rea unor rezultate cit mai apropiate de cele 
ale noului an — 1972.

In acest cadru general de muncă creatoare, 
făcind bilanțul rezultatelor obținute în Valea 
Jiului, constatăm că, prin munca plină de 
abnegație a oamenilor muncii pentru reali
zarea sarcinilor planului de stat pe primul 
an din actualul cincinal, principalii indicatori 
au fost nu numai realizați ci și depășiți, iar 
o bună parte din obiectivele de investiții pre
văzute a se realiza au devenit realitate, de- 
monstrind realismul prevederilor actualului 
plan cincinal, forța și capacitatea creatoare a 
colectivelor de muncitori din întreprinderi 
de pe șantierele de construcții industriale și 
social-culturale. I.a nivelul întregului muni
cipiu, producția globală industrială pe baza 
datelor preliminare va înregistra o depășire 
de aproape 33,0 milioane lei și o creștere 
de 5,5 la sută față de anul 1970. Productivi
tatea muncii va crește față de anul 1970 cu 
7 Ia sută iar economiile suplimentare, obți
nute prin reducerea cheltuielilor de produc
ție, vor reprezenta aproape 5,0 milioane lei.

Volumul de investiții se realizează în pro
cent de 102 la sută cu o depășire valorică de 
1,5 milioane lei față de planul pe 1971 și 26,0 
milioane față de 1970. De asemenea, sarcinile 
fizice au fost îndeplinite, realizîndu-sc noi 
obiective industriale și social-culturale prin
tre care amintim : creșterea capacității ex
ploatărilor miniere din Valea Jiului cu G05 000 
tone pe an, darea în folosință a 904 aparta
mente, a unui club-cincmatograf și unui com
plex de cooperație meșteșugărească in orașul 
Uricani, a unui cămin cu 300 locuri pentru 
muncitorii nefamiliști ai T.C.M.M., a unui 
depozit de lemne, atelier de reparații auto 
și a unui centru de prelucrare a fructelor de 
pădure la Iscroni pentru unitatea de exploa
tare a lemnului, a stației de tratare a apei 
potabile și magistralei de aducțiunc Valea 
de Pești, la Lupeni, a stației de epurare a 
apelor menajere și a canalului colector Da- 
nuțoni — precum și a altor importante lu
crări gospodărești edilitare.

Volumul desfacerii mărfurilor către popu
lație prin unitățile comerciale înregistrează

Prima conferință pe țară a 
secretarilor comitetelor de partid 
și președinților consiliilor popu
lare comunale organizată din 
inițiativa secretarului general 
a! partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, arc o importanță 
deosebită pentru conducerea 
întregii activități a comu
nelor patriei noastre. Timp de 
trei zile în cadrul dezbateri
lor generale și în cele 20 de 
comisii, peste 5 000 de .gospo
dari" ai comunelor, reprezen
tanții celor 12 milioane de ce
tățeni care trăiesc în mediul 
rural, au analizat și dezbătut 
pe larg în spiritul unei înalte 
responsabilități și exigențe ce
le mai importante probleme 
alo vieții satului românesc con
temporan.

In calitate de secretar al. 
comitetului comunal dc partid 
și primar al comunei suburba
ne Bănița, am avut cinstea dc a 
participa la această conferin
ță și să iau parte la dezbaterile 
ei.

Ințelcgînd că și această con
ferință se înscrie în linia ge
nerală a conducerii partidului 
și statului nostru dc a se con
sulta cu cadrele de bază de 
partid și de stat, cu masele largi 
populare, în vederea găsirii 
celor mai bune căi pentru re
zolvarea problemelor multiple 
și majore privind dezvoltarea 
societății noastre socialiste, voi 
împărtăși cîteva impresii pe 
care acest înalt forum mi le-a 
creat. încă de la deschiderea 
lucrărilor conferinței am rămas 
profund impresionat de modul 
deschis și concret, de puterni
cul caracter dc lucru și bogatul 
schimb de experiență, de anali
za responsabilă a stilului dc 
muncă al organizațiilor de partid 
de la sate, al consiliilor popu
lare comunale. In cadrul dez
baterilor s-au exprimat nume
roase critici îndreptățite cu pri
vire Ia o serie de lipsuri in 
soluționarea problemelor eco- 
nomico-sociale a comunelor.

Toate acestea și in primul rînd 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, au impus conferința 
cn pe un eveniment istoric, ale 
cărei hotărîri vor avea o pu
ternică influență pozitivă asu
pra dezvoltării economico-so- 
eialc, și ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a întregii 
țărănimi.

Personal, am participai la 
dezbaterile ce au avut loc în 
cea dc-a doua zi, cind lucrări
le s-au desfășurat pe comisii, 
fiind în grupa a 18-a. Din 
această grupă au făcut parte 
secretarii și primarii din 
munele de deal și munte 
coopcrativizatc, în număr 
300, din caro, 30 am putut 
cuvîntul înfățișînd deschis 
curajos realitățile din fiecare 
comună.

In cuvîntul pe care l-am- sus
ținut în fața comisiei, am cri
ticat lipsurile constatate în 
formele de organizare și meto
dele de lucru, am făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor de 
partid și a consiliilor populare co
munale. In cea de-a treia zi a 
conferinței, dezbaterile s-au în
cheiat printr-o impresionantă 
cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Nu există domeniu de acti
vitate din viața satului sau 
comunei asupra căruia să nu se 
fi oprit secretarul nostru gene
ral, indicînd cu preciziunea și 
clarviziunea ce-1 caracterizea
ză, soluțiile de rezolvare a pro
blemelor respective. încă din 
timpul expunerii, am reținut o 
serie de sarcini ce revin func
ției pe care o dețin. De aceea 
ele au și fost trecute pe agen
da dc 
mimai dc partid și a consiliu-

A XXIV-a aniversare a pr»»- 
clamării Republicai este sărbă
torită cu entuziasm de toate 
colectivele oamenilor muncii 
din municipiul nostru. As 
la ora 17, la Casa de cui 
a sindicatelor din Petroșan 
avea loc o adunare festivă în
chinată îndrăgitului jubileu. 
Tot astăzi, la ora 16, locuitorii 
comunei suburbane Bănița se 
vor întîlni în sala căminului 
cultural pentru a audia expu
nerea ..Republica în conștiința 
poporului** susținută de tovară
șa învățătoare Elena Ungurea- 
nu, directoarea căminului cul
tural din localitate. Atit adu
narea festivă din Petroșani, cît 
și întîlnirea locuitorilor din 
Bănița vor fi urmate de bogate 
și variate programe artistice 
susținute de formațiile arVsti- 
ce de amatori. Manifestări de
dicate zilei Republicii au loc și 
la Lonea, Petrila, Aninoasa, 
Cimpa, Iscroni, Vulcan, Lupeni, 
Uricani.

OAMENILOR IN ALB

lucru a comitetului co-

Ioan VLADISLAV 
secretarul comitetului comunal 
de partid, primarul comunei 

suburbane Bănița
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Albul imaculat, culoarea cla
sică a uniformelor cadrelor me
dicale a impus și impune un res
pect de netăgăduit. In momentele 
cele mai grele, uneori cruciale 
ale vieții, oamenii își îndreap
tă speranțele spre discipolii lui 
Hipocrates. Nu încap între cu
vinte toate gîndurile răsărite 
din dialogul purtat cu medicii 
Viorica Munteanu și Ion Samo- 
ilă. Cîteva dintre confesiu
nile argumentate se împere
chează în cuvinte și fraze. în
cerc pe această cale să relie
fez și să încredințez cititorilor 
cîteva aspecte ale muncii ta

Constituirea
de cultură și educație socialistă

leri, la Casa de cultură a 
avut loc constituirea Comitetu
lui de cultură și educație so
cialistă al municipiului Petro
șani. La constituire au parti
cipat tovarășii Petru Stoican, 
președinte al Comitetului de 
cultură și educație socialistă al 
(județului Hunedoara, membru 
al biroului comitetului jude
țean de partid, Ionel Caz.an, se
cretar al Comitetului munici
pal de partid, David Gavrilă, 
președinte al Consiliului muni
cipal al sindicatelor, precum și 
un numeros public.

Noul organ este format din 43 
de membri, din toate sectoa
rele de activitate, președinte fi
ind ales prof. Ion Poporogu, di
rectorul Muzeului mineritului 
Petroșani. Cu acest prilej, pre
ședintele comitetului a prezen
tat planul de acțiuni privind

îmbunătățirea activității ideolo
gice și cultural-educative în u- 
nitățile de cultură ale munici
piului pentru anul 1972. Planul 
cuprinde principalele obiective 
care trebuie să stea la baza ac
tivității cultural-educative din 
Valea Jiului, prcvăzîndu-se sar
cini concrete in domeniile pro
pagării culturii și științei, al 
muncii cu cartea, al activității 
muzeistice, al activității cu fil
mul, al muncii instituțiilor ar
tistice de spectacole și creație 
precum șj al activității artistice 
de amatori.

Urăm succes deplin Comitetu
lui dc cultură și educație so
cialistă al municipiului Petro
șani în munca sa de îndruma
re și coordonare a activității 
culturale, educative și artistice 
din cadrul instituțiilor specia
lizate din Valea Jiului.

Funcțiile educative 
ale vacantei

După un trimestru de e- 
forturi. iată că a sosit va
canța de iarnă a elevilor. 
Dar, ce este de fapt vacan
ța ? O necesitate igienică în 
primul rind, pentru odihna 
intelectuală și fizică, după 
eforturile din zilele de școa
lă și, apoi, in al doilea rînd. 
o recompensă pentru munca 
și rezultatele obținute.

Datele fiziologice și psiho
logice atestă necesitatea o- 
biectivâ a vacantei. Dar, pen
tru foarte multi părinți, se 
naște o întrebare : cum ano

me trebuie organizată vacan
ța copiilor ?

Vacanța, pentru copii, tre
buie să constituie o formă 
de activitate organizată, ac
tivă — înțclegîndu-se prin 
odihnă activă restabilirea ca
pacității de lucru prin inter
calarea altei activități, care 
diferă de cea care a produs 
oboseala. Această form

Prof. Adrian MANG
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drelor sanitare din orașul de 
reședință municipală.

După destăinuirile interlocu
torilor. propriu-zisa 
sanitară se reflectă prin am
bulatoriu și teren. In concepția 
actuală, adevăratele cadre sa
nitare sini cele care își desfă
șoară activitatea în circum
scripții. Cadrul sanitar de cir
cumscripție are misiunea de a 
cunoaște popului în conjunctura 
sa socială. Un prim și mare ac
cent se acordă laturii preven
tive. In cele 6 circumscripții e- 
xistente, de-a lungul anului s a 
dus o muncă neobosită pentru 
stingerea focarelor ivite. între
prinderile sînt numeroase. Prin 
munca de teren, cadrele sani
tare previn eventualele îmbol
năviri și sting focarele iscate. 
Merită amintit, spre totală con
vingere, că în anul în curs au 
fost vaccinați 23 000 copii. Un 
sector deosebit de greu, care 
presupune o intensă muncă de 
teren, este sectorul ambulato
riu. Munca de teren este în a- 
cest an sinonimă cu vaccinările 
antidifterice, profilaxia rahitis
mului prin vitaminizare, urmă
rirea evoluției speciale a co
piilor reumatici, a celor afec
tați de diagnosticul T.B.C. și' 
aplicarea intensă a tratamente
lor. Cind scriem toate acestea, 
o dată cu cei ce au simțit pe

activi tale

concret alinarea oamenilor In 
alb, ne gindim la medicii Vio
rica Munteanu, Elena Suciu șl 
Dumitru Ioniță, la asistentele 
Ana Menghiță, Leontina Câinâ- 
rășan, Zoica Petrescu, Rodica 
VLșan și mulți alții. Pentru a- 
sigurarea și supravegherea să
nătății copiilor, la începutul a- 
nului școlar cadrele sanitare a- 
le orașului au inițiat o inven
tariere a tuturor școlarilor dini 
clasele I, copiii fiind prinși 
într-un control complex, și su
puși unui exigent examen ra
diologie, O.R.L., oftalmologie și 
stomatologic. O altă acțiune lă
udabilă se recomandă și prin 
măsurătorile antropometrice la 
toate colectivitățile de copii și 
prin înființarea unui centru 
stomatologic destinat în exclu
sivitate copiilor.

Cadrele sanitare ale munici
piului au acordat o atenție de
osebită și problemei ocrotirii 
mamei. In acest sens au fos* 
depistate la timp toate cazurile 
de graviditate, iar_ viitoarele 
mame au fost orientate spre 
maternitate. O interesantă acți
une cu caracter profilactic este 
aceea a depistării cancerului 
printr-o nouă metodă de auto-

Aninoasa
George FILIPESCU
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Dialog cotidianinginerul

cal re

a

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni ai Secției 
de utilaj și transporturi din ca
drul T.C.M.M., raportează cu

T.C.M.M.

Sectorul II

l

Un telefon primit ieri dimi
neață la redacție de la cores
pondentul nostru voluntar CON
STANTIN DANILA, ne-a adus 
vestea că în schimbul III al 
zilei de 27 decembrie, colec
tivul sectorului II al minei A- 
ninoasa, condus cu pricepere 
și competență de 
VICTOR GHIOANCA, a îndepli
nit planul anual la extragerea 
cărbunelui. De la data respec
tivă și pină la ora cind apar 
aceste rinduri in ziar, vrednicul 
colectiv al sectorului II, îndru
mat de organizația de partid 
și sprijinit de grupele sindicale 
și de organizația de tineret a 
extras deja, peste prevederile 
de plan pe 1971, 800 tone de 
cărbune, iar pină la încheierea 
anului este hotărit să majo
reze acest spor suplimentar de 
producție la 2 500 de tone.

Cu o contribuție prețioasă la 
înscrierea succesului in palma
resul faptelor de muncă ma
jore obținute in acest an de 
sectorul aninosean fruntaș se 
remarcă brigada de mineri con
dusă de PETRU CODREA care 
a dat de la începutul anului 
și pină in prezent, din abatajul 
lor frontal de pe stratul 17, 
mai mult de 3 500 tone

cărbune peste plan, cu o pro
ductivitate care depășește cu 
2 tone/post nivelul planificat, 
ca și minerii brigăzii lui VIC
TOR ADRIȚO1U, care și ei au 
realizat o performanță in creș
terea productivității muncii pla
nificate, prin depășirea acestui 
indicator cu o tonă pe post. 
Din rindul cadrelor tehnice din 
sector cu merite deosebite in 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan la extragerea căr
bunelui se cuvin amintiți maiș
trii mineri NICOLAE PUȘCAȘ 
Și

Secția 
de utilaj 
și (ran- 
sporturi

legitimă satisfacție că in ziua 
de 28 decembrie și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe acest an 
și angajamentul luat in între
cerea socialistă. Sub conduce
rea organizației de partid, cu 
sprijinul secției sindicale și al 
comitetului U.T.C., colectivul 
S. U. T. a reușit să îndepli
nească indicatorii planului de 
producție și de productivitate 
a muncii in proporție de 102 
și, respectiv, 103,2 la sută. De
pășirea prevederilor privind co
eficientul de utilizare a parcu
lui de mașini cu 6 la sută și a 
coeficientului de utilizare a ca
pacității acestora cu 5 la sută 
a permis colectivului secției ca 
la prețul de cost al prestațiilor 
efectuate să realizeze economii 
in valoare de 290 000 lei.

Este deosebit de meritoriu a- 
portul prețios dat la dobindi- 
rea acestor succese de către 
conducătorii auto CONSTANTIN 
POEȘAN, PETRE COBORI, MA
RIN BERCEA, GHEORGHE DA- 
IESCU, VASILE PAVEL, escava- 
toriștii ALECU DRAGHICI, PE
TRE OPREA și ION RADU, 
buldozeriștii CONSTANTIN GA
GIU, ALEXANDRU CIOBANU, 
CONSTANTIN MIHAI și al lu
crătorilor de la atelier MARIN 
CIOCIRZAN, EMIL POP, VIRGIL 
VASILESCU, DUMITRU BURA-

Era un dialog cotidian, atit de natural. incit martorului 
ocazional nu i-a rămas decit să-l transcrie exact, fără nici 
un condiment gazetăresc, spre învățătura, spre pildă

— Să trăiești nea Marine, merge, merge ?
— Apoi, merge Romică, merge de trăznește.
— Mai plinge garnitura aia de la cilindru ?
— Nu frățioare. Săplămîna trecută am dus-o la de

pou și am înlocuit-o cu una nouă. De atunci nici o pisiitură...
— Dar compresorul? Văd că nu mai răsujlă la robi

netul de sus, despre care se discuta data trecută.
— Nu, pentru că am schimbat și robinetul. Știi ce, 

Romică, e adevărat că am stat cu ea cîteva zile in depou, 
dar de atunci merge ceas. Trage, de nu-ți vine să crezi. Să 

cum pun mina pe regulator mă simte îndată. Parcă

merge mai bine ca înainte. Se lipește de șine nu alia și mă 
ascultă ca niciodată. lini pare răw că o vor scoate anul 
viitor. Acum că am pus-o la punct, aș mai trage de ea, oho, 
Romică mai tare decit tu cu a ta care n-a făcut nici pe ju
mătate cit bătrina asta.

După înfățișare părea că „nea Marin", cel din marchiea 
locomotivei, ci nd va i-a îndreptat pașii spre tainele meseriei 
celui care, ieșind din „tură“ nu putea să treacă pe lingă 
„mașină" fără să schimbe două vorbe despre starea acesteia.

Doi oameni, reprezentind două generații. Din dialogul 
lapidar se vrea insă reținută o trăsătură comună. Amîndoi 
iși iubesc meseria. Vorbeau despre locomotivă de parcă ar 
fi fost o a treia persoană însuflețită. In vocabularul lor com
portarea mașinii era exprimată în termeni proprii existen
ței omului. Pentru ei mașina, cu complicatele ei amănunte 
tehnice, face parte din viața lor, din structura lor intimă...

Am decupat această secvență din vastul tablou diurn, 
cu intenția să propun fragmentul sincer și cald de dialog, 
spre studiu, acelora, care, nehotăriți pe drumul sinuos al 
vieții, nu știu încotro să pună macazul.

T. KAKPATIAN
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MAI MIRII CA AURUL
Mindria, ca o armură de argint* nc învăluie umerii și 

nc rcazimă iimpla. Pentru toi ceea ce am cioplit in mie
zul faptei, pentru tot vrea ce vom dura. Pămintul nostru 
C rotund și frumos ca soarele. Si inimile noastre sînt scu
turi pentru înflorirea lui si pentru bolta care sc naște din 
el... Aurul nu-i ia acest pămint, pentru că pămintul nostru 
r plin dc rodul pe care îl sădim șî-1 îngrijim, ca niște gră
dinari buni cc sintem. Și pămintul nc mulțumește in fiecare 
anotimp pentru lumina înaltă cu carc-1 împodobim.

...la fiecare pas dai de calupuri dc beton. Dar și dc 
grădini. Mașini. Schele. Șantiere cu porțile larg deschise.» 
Dc tineri entuziaști, cu mină bătătorită și cu minte agera.

...Și sc ivesc crase noi. albe. Și noi capacități indus
triale. Ieșim cu fruntea sus. in coloana țărilor lumii.

...Soarele intră in lucruri, in fructe, in suflete. Ploaia 
spală cu înverșunare, bogată, glia, ca o gospodină sirguin- 
croasă, cu minecile suflecate pină la umăr. Soarele și ploaia 
au spor în ceea ce fac. E soarele socialismului, c ploaia 
efortului nostru comun, clăditor al unui viitor dc aur.

D. D. 1ONAȘCU

—

Cîntare patriei
Românie! Tu ești țara <ea 

mindră a oamenilor cu 
mușchi de cremene și cu 
mințile sprintene <o multe 
dintre izvoarele munților tăi, 
tu ești țara dir/enici și a ne

liniștilor creatoare, a peisa
jelor sărutate de soarele al
bastrelor înălțimi, a codrilor 
fără de margini, a tulnicelor 
cc cintă a viață, a cușmelor 
de omăt care aduc binccu- 
vintata răcoare cimpiilor. 
a flăcăilor cu staturi uric- 
șești, a fetelor gingașe ca 
floarea de colț, a gesturilor 
cu infinite nuanțe, a omeniei 
dinlotdcauna, a arginților ca
re zvicnesc suav in limpezi
mea lacrimilor țarinei, a mi
lioanelor de inimi care bat 
ca una singură.

Tu țară I Să ne trăiești !

1. MIRCEA

Iubesc
omu!...

Cit de bogată

Iubesc omul călii înlr-un

gigantic efort,

Izvor nesecat dc frumuseți

In pragul înaltei dimineți 1

Iubesc patria

Strămoșescul pămint cel atît de

slăvit,

Mi-e scumpă aripa cutezătoare

Zvîcnind de-a pururi către

soare

ne-nflorește
glia

Nicicind lumina și tăria

N-a strălucii ca-n timpul nost’

cutezător

Și niciodată, ca acuma, bucuria 

N-a răsărit pe chipul tuturor. 

Cit de bogota ne-nflorește glia - 

E nesfirșitul patriei ogor.

IOAN GOGA

Partidului

răsărit o stea

Cela PLOPEANU

Cind cerul, ca un petec pe-o haină veche, sta 
scame să-și destrame văzduhul de rugină, 
ncbuloasa-i sură a răsărit o stea 
timplele inalte și ochii de lumină

transformase zare-n albastru limpezit, 
iarna se topise-ntr-o caldă revărsare.

Și-a ars — ca niciodată — un soare, ce-n zenit 
Iși risipea corola-n explozii temerare.

Eu. lingă țărinu-n care se mai sfărmau furtuni. 
Priveam o marc-ntinsă sub flamuri și catarge, 

imi părea că umbra, din visul cu minuni, 
voi putea nici fringe, n-o voi putea nici sparge...

Iul vremii, cu ochii tot mai treji. 
Cioplesc cu dalta vise, de umbră descărnate. 
Și văd cum armonia, din floarea de zăpezi. 
Naște in adevăruri din zimbet adunate.

E r o
O, nu vă vor uita acești copaci

, . Profunzi, vibranți, solemni și temerari
, , Cărora voi le-ați fost prin anotimpuri
< . Entuziaști, intiîi grădinari.

Și nu vă vor uita aceste străzi, 
Memoria lor albă vă va ține 
Pe creștetele blocurilor noi 
Cu fruntea ridicată-n înălțime.

■ 1 Și nu vă vor uita acești copii
< Cărora voi, aprinși de tinerețe,
< > Le-ați ridicat prim vreme noi statui
< l-ați ocrotit, să crească și să-nvețe !

Iar timpul vă va ține adine sădiți 
In cele mai umane amintiri. 
Nemuritori, trăiți pe-accst pămint,

< . In aer și în apă și-n priviri.

i lo r

Elan
O

::

Patria mea arc virsta luminii
Care ocrotește rodnica țărînă,
Cum tinerii de douăzeci dc ani
Iși duc prin vreme dragostea de mină.

Ne-ncinge forța care-nalț5 zidul 
Cind bolțile nu pregetă să-l cheme 
încrederea care ne-o dă partidul — 
Racheta-n zbor lansată peste vreme.

Nicu BUTARU

Pămint 

întinerit
De-atita rod 'ce-ai dat n-ai ostenit, 
Te-au primenit și oase dc străbuni. 
Rodirea ta dc har aduni, 
Dc veacuri toamnele cu tine au nuntit.

Plinsul atîtor ploi te-a scăldat
Căzut din ochi de cer, din norii călători, 
Și de te-a inundat potopul, uneori. 
Tu roade tot nc-ai dat.

Pămint muncit cindva cu trudă și-n sudori, 
Te văd întinerit cu înnoiri de țară;
fn toamne aurii tractoarele ară,
Hambare o să ne umpli și-n anii viitori.

VIS
PRIN VEAC
Un neam cc n-a vrut să sc plece sub biciuirea nedreptății 
Și care-a plîns, cindva, amarnic cu apele ce-n veac au curs. 
Ne cheamă azi la prăznuire pe bărăganul libertății...

Un neam care-a fost dat să fie de strajă contra vijeliei 
Ce năvălea din patru vînturi să fure-avutul și să ardă 
Hotar făcut cu munți și ape, cu morții ce-s zălog al gliei...

Un neam ce poartă-adinc în sine, ca pe-o comoară, omenia: 
Visa prin veac la libertatea cc-avea să-l ducă la unire, 
Ca să așeze intre neamuri, o țară mindră : ROMANȚA.

Constantin DASCALU

Poarta un nume 
pămintul meu...

Din trupul lui lc dă căldura și, răbdător, învăluie se
mințele și firele dc rădăcină lc ține în felul lui, greoi, slîn- 
gaci, dar cu suflarea tăiată de grijă ca nu cumva să le facă 
vreun rău. E făcut să nu poală dăinui pînă nu le duce și 
ultimul strep de hrană, chiar dincolo de moartea, poate, a 
tulpinii de afară.

Sub învelișul care strecoară fără încetare flori și iarbă 
— oasele dragi ale bătrînijor... Le mai sfîșie din cînd în 
cînd dureri ascuțite. Cînd se liniștesc, cîntă... Tac și ascult 
E orga oaselor dragi ale moșilor și strămoșilor. Stavila din 
fața puhoaielor...

Pereții leagănului in care a deschis ochii Miorița... 
Prietenii mei fără număr alcătuiesc ziduri și Jc ancorează 
în carnea lui și, una peste alta, blocurile de piatră cresc 
pînă-n văzduhul păsărilor, să ocrotească trude și copii.

...Și peste toate, bolțile rămîn limpezi, înlr-o arcuire 
frumoasă și de-a pururea.

Soarele, încet, mi-alunecă pe brațe și peste chip, vîntul 
rotește fără îndoială sămînța florilor de umblă cu atîta 
sfială...

Și-i o clipă cînd șliu că dacă pămintul m-ar acoperi, 
deasupra ochilor ar cămine țărîna străvezie.

Și poartă un nume Pămintul meu i
ROMÂNIA.

T. MORAR

Continuu
fir

Umbrele bătrînilor ce-au murit 
pentru giia-ți 

sînt veșnic alături de Doi.
Tăcute, aproape sfioase, privesc 
la împlinirile noastre.
Și zîmbetul lor părintesc în 

barba 
înspicată de greu și de ani 
dă sens căilor noastre continue.

BOGDAN M.
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Poem
Adun din cerul vremii largi galaxii solare

Și-așez pe fruntea țării coroana lor de foc.

Măresc rotirea horei, din ceas de sărbătoare,

Și-n cere de voie bună string țara la un loc.

Și-alăturea cu țara, trăiesc o clipă sfintă

Dc plămădiri mărețe, ce-au dai în rod și-n pîrg. 

Neliniștea din lucruri, neliniști ce cuvîntă,

Bătînd prin pulsul muncii, al oamenilor sîrg.

Și-ascult ! Pămintul, cîntă prin sonde înălțate

Peslc-un covor de aur, întins în lung și-n lat,.

Prin porii cărămizii din ziduri ridicate

Cu zvîcnct dc izbîndă, spre ceru-nseninat.

In cablele ce-n aer scriu vaste portative,

Crescînd în tensiune, întraripatul cînt

Redă vigoarea palmei și-a forței colective; j

Tumult din subterane — simfonicul avînt.

Venit e, din străfunduri, impus cu fermitate, j

Ast cinice, care poarlă-n zăgaz descătușat

Melodioasă undă din zi de libertate,

Cînd negura de veacuri în zi s-a transformat.

E-un imn, al înălțării, răsfrînte în pupile;

Cînd temerare aripi spre mîine lung zvîcnesc.

Efervescența noastră, sub semnu-acelci zile, i

Spre tot ce cîntă-n soare, a tot ce-i românesc.

Maria DINCA

!
I
I
Is ș
Ș

Ce aproape de mine 
cuvintele-aces-tea 
vorbind
despre oameni
și locuri
cc aproape de mine 
istoria aceasta 
cu izvoare 
scrise de holde 
și palme
ce aproape de mine 
cuvintele acestea

Io Mircea voievod 
ce aproape de mine 
acrul acesta iriirosiiv 
a păduri viitoare 
se apropie de mine 
strămoșii 
și ochii lor întunecați 
fulgerîndu-mi 
memoria 
acestui pămint.

Liviu ROSTROVEANU

Scut-vapaie

Nc ești strateg și dascăl. 
Zidar și arhitect.
Tu ești prezentul falnic
Și marele proiect.
Tu ești motiv de doină 
Ce-nalți al nostru dor.
Cu cântul ciocirliei 
Pe cerul fără nor.

Spre firmament cu stele. 
Vom duce al tău steag. 
Neobosit părinte.
Partid iubit și drag ! 
Ocrotitor de datini. 
Ne aperi vatra, glia, 
Și-nalți pe culmi semețe 
Măreață România !

Dumitru N1CTIIFOR

CTITORI
Nu ! Ei nu pot fi uitați, 
ori cite vremi trec peste noi; 
în gropi ne zac atiția tați 
ce oase — au frint, oprind 

puhoi.

Nu ! Ei nu pot fi uitați, 
că pravili noi au pus pe glie. 
Oasele ti-s azi hotar...
—Și nu vom fi ingenunchiați 
cit timp partidu-i stăvilar 
și-i făurar, și-i .temelie.

D. CONSTANTIN

Inscripție
pe
o 
palmă
Oricit ar părea de ciudat 
Viitorul se vede în palmă. 
Uite, ai bătături, munții 

aceștia povestind 
despre tirnăcop și lopată, 
degetele acestea noduroase 
linia vieții, linia inimii, 
adinei...
Cc frunte obosită și-a lăsat, 
ca pe-un răboj, ridurile ?
Oricit s-ar părea de ciudat 
viitorul se zărește in palmă. 
Doar să ai puțină imaginație 
și fruntea și miinile 
asudate...

Lucian STROCI1I

Ți-e boita-naltă și văzduhul pur, 
Nutrindu-nii visele înaripate, 
Copiii rid pe prispe, și-mprejur 
E o lumină ce dă sens, contur, 
Florii ți ierbii, cin tetelor toate !

Ți-s anii plini de roade, de-mpliniri, 
Dai sevă aripii ureînd spre soare,
Ești o uiîndrie a întregii firi, 
Tc inconjori de demne cuceriri, 
Ce-și urcă aureola pină-n zare !

Creștem prin tine și prin noi tu crești 
Din viitor ne cheamă mindră stea, 
Un scut-luniină inimii ne ești
Ne străduim în veci să strălucești, 
Rcpublică-nflorită, (ara mea !...

I. C1I1RAȘ
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Ziu<i Republicii
in acest an <• depășire dr H milioane Ici fală 
de plan și 5S milioane față dc 1970.

Prin acțiunile patriotice întreprinse de 
populația municipiului, s-au efectuai lucrări 
gușpodărcști și dc înfrumusețare in valoare 
de peste «8 milioane Ici; s-au pus la dis
poziția loi niturilor noi bare sportive și de a- 
grcmonl, sporind în același timp preocuparea 
pentru mai buna Gospodărire și înfrumuse
țare a localităților

îndeplinind m suttTCS sarcinile planului 
de stat pe acest an. au fost pregătite totodată 
și condițiile realizării cu succes a planului 
pc anul 1952 recent aprobat dc sesiunea Ma
rii Adunări Naționale si a cărui caracteris
tică principală este dezvoltarea iu ritm sus
ținut a producției materiale și ridicarea efi
cienței economice in toate sectoarele do ac
tivitate.

Pentru reah/arva integrală a prevederilor 
planului pe anul 1972 este nccrsar ca in toate 
sectoarele de iu tivitele și pe toate treptele 
organizatorice, să fir luate măsuri care să a- 
sigure tolnsirva • r navmum dc randament 
a resurselor materiale și <lc muncă, a între
gului potential produi tiv In industrie. înde
plinirea M»r<inilor trebuie să fie sirius legată 
<b folosirea intensivă a capacităților de pro
ductiv existente. încărcarea mai bună a ma
șinilor. generalizarea schimburilor II și IU 
și asigurarea cadrelor necesare.

Sarcini deosebite revin șantierelor de con
strucții care vor trebui să dea viață noilor 
tibieitive planificate prin extinderea gradu
lui dc industrializare a operațiilor, respecta
rea termenelor dc dare in folosință n noilor 
capacități de producție cu atingerea parame
trilor proiectați, gospodărirea mai bună a 
materialelor pc șantiere, respectarea riguroa
să a indicilor si a normelor de consum, rea
lizarea unei eficiente maxime a fondurilor 
dc investiții puse la dispoziție. Unităților 
comerciale Ic revine sarcina de a îmbunătăți 
aprovizionarea populației tu produse alimen
tare si industriale de calitate superioară și în 
cantități îndestulătoare, iar unităților Pres
tatoare să îmbunătățească calitatea serviciilor 
prestate, să fie mai receptive și operative 
față dc cererile populației.

O sarcină de mare răspundere revine co
mitetelor executive ale consiliilor populare

care vor trebui sfc asigure îndeplinirea pre
vederilor recentei legi votate de Marea Adu
nare Națională cu privire ta organizarea 
contribuției bănești și in muncă in vederea 
ridicării gradului de dotare și echipare n 
orașelor și comunelor < ti anumite obiv 
•Ic strictă necesitate și In care trebuie să-și 
«ulucă aportul întreaga populație n muni
cipiului nostru.

Sarcini sporite revin și celorlalte domenii 
rlc activitate pentm traducerea in viață a 
importantelor și prețioaselor indicații des
prinse din lucrările plenarei Comitetului 
Central al Fnrtidnlui Comunist Român cu 
privire In programul <lc îmbunătățire n acti
vității ideologice, ridicarea nivelului general 
al cunoașterii și educație socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor clicii si echității 
socialiste și comuniste, precum și n sarcini
lor reieșite din concluziile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolac Ccaușcscii. 
in cuvintul dc încheiere la prima confcrint 
pe țară a secretarilor comitetelor dc partid 
și a președinților consiliilor populare co
munale.

Cu încredere deplină in noul an. dc care 
ne mai despart doar cîteva orc, și care sc 
anunță a fi anul multor împliniri, ne luăm 
rămas bun dc la anul care s-a scurs și care 
ne-a adus multe bucurii.

Sintem ferm convinși că prin materializa
rea la un nivel calitativ superior a Direc
tivelor Congresului al X-lca al partidului, 
îndeplinirea exemplară a prevederilor planu
lui ile stat pe anul 1972, vom contribui la 
noi si importante întemeieri pe drumul lu
minos al bunăstării și fericirii, al făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Să depunem toată priceperea, toată puterea 
și dăruirea, pentru înfăptuirea acestor mărețe 
țeluri, pentru cauza păcii și progresului so
cial, al înțelegerii și al bunei conviețuiri cu 
toate popoarele lumii.

Să intimpinăin sfertul de veac pe care il 
vom aniversa in anul viitor de la proclamarea 
Republicii, cu noi și importante realizări in 
dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor 
economico-socialc, crearea tuturor condițiilor 
pentru afirmarea deplină a personalității în
tregului nostru popor pe drumul bunăstării 
materiale și spirituale.

Omagiu
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din paq lj

0 
0 
D
0 
D 
0
D
0 
D
D 
D 
0
0 u
D 
D 
0
D
0
0
0 n
0
0
0 
D
D 
D
0

(Urmare din pag 1)

Cu satisfacția rezultatelor 
frumoase...

lui popular după 
mea iirosă. Pentru 
ror forțelor de core dispune 
comuna BAnița în vederea în
făptuirii neabătute a progra
mului partidului, vom I 
și maj mult organizația 
partid primind în rîndurilc 
munițiilor pe cei m 
cititori ai comunei, ți 
citori, intelectuali ș 
măr mai marc dc femei. Vom 
acorda intrcagi» atenție folosi
rii raționale și judicioase a fîno- 
țclor pășunilor, îmbunătăți
rii calității acestora, sporiri 
numărului dc animale de ras; 
(ovine, taurine, cabalin!', por 
cine ele).

In acest scop vom ipobilizn 
pc toți crescătorii dc animale 
pentru a preda la fondul cen
tralizat al statului în anul 1972, 
pc calea contractării, un nu
măr dc 110 bucăți' bovine, 270 
bucăți do tineret bovin, 260 ovi
ne. 460 mici, 250 porci 
Iru realizarea planul 
traclări vom extinde 
clștigatâ în anii trecuți în do
meniul creșterii și îngrășării 
animalelor, ne vom baza pe hăr
nicia locuitorilor, a țăranilor 
din comună.

Acesta este de nltfcl și 
punsul nostru la chemarea 
miletului comunal de partid 
a consiliului popular din 
muna „Unirea-, județul Ialo
mița. In anul viitor, comuniș
tii și deputății, toți locuitorii 
Bănițci, vor acorda o at< 
sporită înfrumusețării și 
p-idăririi localii: »ii.

Respectarea cu strictețe 
schiței de sistematizare, 
bunătâțirca stilului și metode
lor de muncă, atragerea unui 
activ obștesc din ce în ce mai 
larg și mai plin de inițiative, 
vor constitui cîteva din prin
cipalele coordonate ale activi
tății organizației de partid șj 
a consiliului popular comunal.

Toate aceste măsuri urmă
resc în esență, un singur scop ! 
ridicarea nivelului de viața și 
civilizație, a gradului dc 
conștiință al oamenilor, ajutîn- 
du-i să înțeleagă răspunderi
le și îndatoririle ce lc revin fa
ță de societate. Sînt convins 
că toți locuitorii comunei Bă
ii ița înțeleg acest lucru și vor 
depune toate străduințele pen
tru traducerea în viață a ma
rilor sarcini trasate de partid 
și de stat

MARGINALII
LA O EXPOZIȚIE

FOTO
întâlnirea cu fotografiile lui 

S. Fissgus prilejuiește de fie
care dată descoperirea unuia 
dintre multiplele atribute pe 
care le-a dobîndit acest gen de 
creație în anii din urmă, 
fotografia este pomenită 
mai des in sfera artei.

Prixind fotografiile expuse 
recent in foaierul Case; de 
cultură d:n Petroșani .și cum- 
parindu-le cu cele din expo
ziția personală precedentă, im
presia se desprinde lesne. Sem
natarul exponatelor se află în 
plină perioadă de căulâr:. Cău- 
-ări în domeniu j expresie; ar
tistice. in domeniu) compunerii 
elementelor fotografice și nu în 
ultimă instanță in cel a' tehni
cii de execuție. Daca ia prece- 
lenta expoziție am remarcat 
atmosfera de meditație, de stu
diu în executarea portretelor 
îndeosebi, ponderea lucrăr-'or 
expuse recent ne trimite spre 
in alt sector investigat cu mult 
curaj de autor, cel al instanta
neului diurn.

.Calch-.ind** realitatea cotidi
ană, S. Fissgus folosește obiec- 
ivu) aparatului de fotografiat 
irept filtru pentru reținerea e- 
emenlelor artistice cristalizate 
intr-o viziune proprie. Lucrări- 
-e ..Ziduri vechi*. „Tirgoviște 
I*. .Tjrgoviște II", .Finlina lui 
Manole*. ..Arhitectură* și „Stu
diu ia Histria" (un interesant 
efect obținui prin folosirea con- 
traluminii) sînt rezultatul pro
cesului amintit și se pare că 
exprimă în mod concludent li
nia concepției artistice din ex
poziția la care ne referim în 
aceste succinte considerații. 
.Studiu hibernal" readuce în

ci nd
tot

sala de expoziție o ve.-he pe 
siune a autorului, cea pentru 
macrofotografiere. „Fotografiile 
pe portativ*, „Tăietorul de lem
ne", .Siesta" și -Mondial" sînt 
o evidentă mărturie a căută
rilor d;n domeniu) tematicii, 
care justifică pe deplin intenți
ile realizatorului lor în fixarea 
unor secvențe in care îmbinarea 
elementelor se face înlr-un 
strici limbaj fotografic, adică 
utilizarea într-un fel inedit a 
multiplelor posibilități pe care 
le oferă lumina și umbra. Lu
crarea .Pădurea fermecată* (de
ținătoare a unui valoros pre
miu) este firește cea niai bună 
fotografie, sub raport artistic 
din întreaga expoziție, dar de
oarece nu este la prima apari
ție în fața publicului din Valea 
Jiului, râminem fideli aprecie
rilor făcute ;-u ocazia primei 
expuneri.

Cele 32 fotografii expuse. îm
preună cu numărul mare de 
vizitatori care trec în aceste 
zile prin foaierul Casei de cul
tură, demonstrează că uita fo
tografică a devenit o îndeletni
cire tradițională .și se bucură 
de o deosebită aderență Ia pu
blicul iubitor de acest gen de 
activitate, de creație.

Tot aici se vrea exprimată ți 
dorința publicului local in sen
sul organizării altor expoziții 
personale cu lucrările membri
lor cercului de foto al Casei 
de cultură, ale căror lucrări 
sînt tot mai des întîlnile în re
viste și publicații de largă cir
culație.

control. Rezultatele au fost de
osebite. Noua metodă și-a do
vedit eficiența prin aplicarea 
la 3000 de femei — ocazie cu 
care s-au depistat 8 cazuri de 
cancer în fază incipientă, din
tre care 7 au fost operate .și re
cuperate, iar un caz se află în 
stadiul de pregătire în vederea 
intervenției chirurgicale. In a- 
ceastă susținută și nobilă mun
că s-au evidențiat medicii Ni- 
colae Scărlătoiu, Gheorghe Da
vid, Vaier Boteanu, Viorica 
Scărlătescu, asistenta Ioana 
Mototolea, moașele Calipsa O- 
preanu și Ana Aionesei.

Oamenii în alb și darurile 
lor pentru semeni... Acțiunea 
M.R.F. s-a soldat, pină în pre
zent, cu executarea a 58 000 
mic’ro-radio-fotografii. S-au e- 
vidențiat în această muncă ofi
ciantul sanitar Gheorghe Gra- 
su, și sora medicală Filareta 
Cerni ca. Concomitent cu aces
te acțiuni, o atenție deosebită 
s-a acordat problemei incapa
cității corporale de muncă. Da
torită muncii neobosite a ca
drelor sanitare, îndrumate cu 
competență de medicul Gh. Da
vid. din bilanțul recent s-a des
prins concluzia că la nivelul ‘ 
întreprinderilor numărul zilelor 
de incapacitate de muncă a 
scăzut simțitor. In industria 
cărbunelui, de exemplu, pe se
mestrul I al anului în curs, 
comparativ cu semestrul omo
log al anului trecut, s-a reali
zat o scădere de. 16 61’8 ' .
deși în acest an numărul sala- 
riaților a crescut. Asemenea 
scăderi s-au înregistrat și în 
alte ramuri industriale ale mu
nicipiului, pe primul semestru 
al anului 1971, comparativ cu 
același semestru al anului 1970, 
realizîndu-se în total o scăde
re de 21 258 zile. Toate acestea 
reprezintă rezultatele măsurilor 
luate de unitățile sanitare, do
vedesc creșterea exigenței și 
competenței cadrelor, precum 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă din unitățile industriale.

Avlndu-se în vedere necesi
tățile mereu crescînde ale 
populației, s-a reorganizat te
meinic .și judicios activitatea 
medico-sanitară din teritoriu și 
policlinică, asigurîndu-se o bu-

zile,

T. K.

Arcade peste chei

Cu prilejul sărbătoririi celei de-o 24-a aniversări a procla-

mării Republicii și a Noului An, colectivul de conducere al Re-

sincere felicitări tuturor intre-gionalei C.F.R. Deva adresează

prinderilor beneficiare de transport pe calea ferată, care prin

buna organizate au contribuit la realizarea indicatorilor de

transport și le urează noi succese in anul care urmează.

oamenilor în alb
nă accesibilitate pe toată dura
ta zilei (între orele 7—20) — a- 
tît în ce privesc consultațiile și 
tratamentele, precum și asis
tența la domiciliu, care sc asi
gură de către medicul de cir
cumscripție sau, după caz, în
soțit de un medic specialist din 
policlinică. Totodată s-au acti
vizat și intervențiile de urgen
ță, la nivel de întreprindere, 
pentru asigurarea accesului 
populației la cadrele cele mai 
calificate — medici primari și 
șefi de secții din spital — spe- 

•cialiștii din policlinică efcclu-

s-au creat cabinete moderne, 
superior dotate, care asigură 
■condiții optime pentru asisten
ța ob^tretico-ginecologie, pedia
trie. chirurgie, urgență etc., iar 
in întreprinderi s-au amenajat 
.și dotat cabinete moderne. în
cadrate cu cadre calificate. La 
Aninoasa, de exemplu, s-a or
ganizat un serviciu de urgență 
pe trei schimburi, în vederea 
rezolvării cazurilor de urgență. 
Generalizând totalitatea acestor 
măsuri se remarcă faptul că 
medicii din policlinică și spital 
sini antrenați în îndrumarea

Moș Gorilă,

cadouri

Spitalul Vulcan : Medicul 
„moment de tensiune".

chirurg Petru Navrady intr-un...
Foto : I. LICIU

ind consultații la nivel de în
treprindere, după grafice pre
cise. Tot în vederea bunei de
serviri a populației, s-a reorga
nizat asistența în ambulatoriu, 
pe centre de sănătate, (centre 
muncitorești sau urbane) prin 
concentrarea mai multor cir
cumscripții înlr-un singur cen
tru, iar circumscripțiile de co
pii au fost concentrate în dis
pensare de pediatrie școlare.

Pe bună dreptate se poale a- 
firma că policlinica a fost com
plet reorganizată. In acest sens

un,n
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante :

1 POST DE MAISTRU MINIER PRINCIPAL
3 POSTURI DE MAIȘTRI MINIERI
Concursul va avea loc în ziua de 5 ianuarie 

1971, ora 8, la sediul exploatării.
Salarizarea celor angajați se va face con

form H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține la bi

roul personal al exploatării.

permanentă a unităților sanita
re din întreprinderi, patronînd 
astfel exploatările miniere de 
pe raza teritorială.

★
Pentru <j cuncluzionare apro

ximativă, se poale afirma că 
toate cadrele sanitare din mu
nicipiul Petroșani desfășoară o 
muncă intensă, grea și diversi
ficată, atît în circumscripții, cît 
și în ambulatoriu .și policlinică. 
Remarcabilele succese obținute 
sînt roadele muncii colective, 
izvorăsc din sfera bunei educa
ții, disciplinei etice și devota
mentului tuturor cadrelor sani
tare. Roiul notărilor în i epur- 
tarea succeselor amintite a re
venit membrilor dc partid, mun
cii neobosite de organizare și co
ordonare desfășurate de medi
cul Ion Samoilă, directorul po
liclinicii teritoriale.

Am inserat o seric de acțiuni 
.și le-am lăsat să se pronunțe 
prin ele însele. Nu încape 
îndoială că ar mai fi multe 
dc spus. Aminteam însă 
că gîndurile nu sc pot exprima 
întotdeauna prin fraze meșteșu
gite, Cert este că in această e- 
tapă a marilor prefaceri socia
liste cadrele sanitare ale muni
cipiului se dovedesc vrednice 
de misiunea ce le revine, răs
punzând prezent chemărilor 
partidului. Pentru toate acestea 
mâ fac inesajerul gîndurilor 
dumneavoastră și inminez, ca 
omagiu oamenilor în alb, bu
chetul de flori al acestor cuvin
te îngemănate in pagina ziaru
lui de azi.

Ne aflăm in luna codouriloi. 
Gw-mi dă mie in gînd ? la să-i 
scriu o epistolă lui Moș Gerilă 
prin care să-i cer niște daruri, 
l-am scris, li ceream să-mi a- 
ducă drept cadou nici moi 
mult, nici mai puțin decit o 
plită și niște sticlo de 5 mili
metri grosime. Deși acum e o- 
glomerat pină peste cop. Moș

A

Însemnare
-a deplasat ,.iompl la 

mine Io domiciliu.
— Bună seara.
— Bună searo. Ai și venit ?
- Precum vezi. Vreau unele 

lămuriri.
— Cu plăcere.
- Spune-mi la ce-ți trebuie 

plită că doar stai Io încălzire 
centrală ?
- Vreau s-o dăruiesc pentru 

bucătăria cantinei miniere din 
Vulcan.

- Dor ce ? Mașina de gătit 
de acolo nu are plită ?

— Are, dar e vai de...
ei. Spartă, 
iese fumul 
milo.
- Și cu 

foci ?
—E pentru ușile de Io caso 

scărilor blocului G 12 care, in 
loc de geamuri, sînt ostupote 
cu scindură. E unicul bloc din 
tot Vulcanul in siluoția asta.
- Acum, să știi core-i situa

ția, eu nu ma ocup cu lucruri 
de astea. Sarcina mea dintot- 
deauna e să aduc jucării pen
tru cei mici.
- Și eu, ce mă foc ?
- Aș putea lotuși să-ți duc 

o scrisoare Io cei ce trebuie 
să-ți rezolve problemele.

— Uite o idee I
...Și după cum vedeți, moșul 

s-o ținut de cuvint.

nouă se poate concretiza 
jocuri excursii, plimbări 
aer liber, lectura preferată, 
vizionări de spectacole, aju
tor la treburile gospodărești 
etc. Este cunoscut faptul că 
odihna activă contribuie mai 
mult la refacerea organis
mului decît repausul total, 
sau munca dezorganizată. 
Pentru aceasta este necesar 
să alcătuim copiilor noștri 
un program rațional de o- 
dilmă și distracție în perioa
da vacanței. Mijloacele de 
odihnă activă nu pot fi tipi
zate pentru toți copiii, ele 
trebuie individualizate țî- 
nînd seama de anumiți fac
tori : starea dc sănătate a 
copilului, vîrstă și preocu
pări, condițiile de viață etc. 
Unii școlari sînt mai debili 
și deci au nevoie de mai 
multă odihnă pasivă, somn. 
Pentru aceștia este necesar să 
se prelungească durata ore
lor de somn, deoarece :n a- 
cest fel se refac celulele 
nervoase. Dar pentru a rea
liza acest lucru este necesar 
să fie respectate principiile 
igienice ale odihnei prin 
somn : respectarea orelor fi
xe de somn, realizarea lui 
în condiții de aerisire și tem
peratură potrivită, mesele de 
seară bogate în alimente u- 
șor digestibile, cîteva exer
ciții fizice ușoare, evitarea 
Urmăririi programului de te
levizor pînă la închiderea 
emisiunii, iată cîțiva factori 
care nu trebuie scăpați din 
vedere.

Un rol activ în organizarea 
plăcută și utilă a vacanței 
elevilor îl au organizațiile 
de tineret. Programele de 
activități distractiv-educa'.i- 
ve, alcătuite și conduse de 
acestea au un conținut bo
gat .și variat. In acest fel va
canța devine un mijloc de

educație -are completează 
activitatea din timpul cursu
rilor școlare.

Părinții trebuie sa acuide 
mai mult timp copiilor în 
perioada de vacanță. Scă- 
pați de sub controlul direct 
al școlii, elevii, în specia) 
cei mici, vor fi tentați să- 
și consume timpul haotic, 
folosindu-l în mod irațional. 
Vizionarea spectacolelor îm
preună cu copilul poate con
stitui pentru părinte nn mij
loc educativ excelent prin 
discuțiile purtate cu el, pe 
marginea celor vizionate. 
Copiii sînt amatori de astfel 
de ..comentarii“.

Lectura copiilor trebuie să 
fie bogată .și variată în va
canță. Nu trebuie lâsați să 
citească tot ce le cade în mi
nă, ci să le procurăm căr
țile recomandate de școală 
pentru lectura suplimentară. 
Fără îndoială, în perioada 
vacanței elevii nu trebuie 
sâ uite ce au învățat la școa
lă. dar aceasta nu înseamnă 
să-i obligăm să stea ziua în
treagă cu cartea în mină. 
Acești copii ar începe șco'i- 
la obosiți și nereconfortați. 
Este necesar totuși ca în 
programul elevilor să fie 
incluse și preocupări legate 

de activitatea anterioară. Ast
fel, repetarea unor obiecte 
principale, rezolvarea unor 
probleme și exerciții, dese
nul și scrierea pot comple
ta programul zilelor de va
canță fără să obosească co
pilul.

Societatea noastră socialis
tă are nevoie de brațe si
gure, de minți sănătoase în 
toate sectoarele vieții eco
nomice și sociale. Pentru a 
realiza cu succes această ce
rință este necesar să nu tre
cem cu vederea nici un amă
nunt legat de dezvoltarea fi
zică și intelectuală a tine
retului patriei noastre.

Redacția noastră 
face cunoscut cititorilor că

cu găuri pe 
de ți-e mai

lonta 
unde 
mare

sticla ce vrei să
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JOI 30 DECEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferata; 
9,00 Buletin de știri; 9,8!) La 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Odă limbii române; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Dobro- 
gc, inîndră gradină — mu
zică populară; 10,30 Clubul 
călătorilor; 11,00 Buletin de 
știri; 11.05 Melodii lansate de

SE POT REÎNNOI 
ABONAMENTELE

LA ZIARUL

„Steagul roșu"
pe anul 1972.

Asigurați vă din timp abonamentul 
la ziarul dv. preferat.

Tovarăși mineri, constructori, metalurgiști, 
textiliști, forestieri, salariați clin toate unitățile 
economice și instituțiile din Valea Jiului

Abonați-vă la ziarul „Steagul roșu“
\_______________________________7

Trio Grigoriu; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,30 Republi
că, măreați! vatră — cintece 
și versuri; 12,00 Pe Valea 
Prahovei — cintece de ex
cursie; 12,15 Recital de operă 
Vasile Marlinoiu; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpre
mieră cotidiană; 13,27 Cin 
tecul e pretutindeni; 14,00 
Lițcrăui de compozitori ro
mâni; 14,40 Cintece di- viață 
nouă și jocuri populare; 15,00 
Buletin dc știri;
na radio; 15,25 
estradă; 16,00
16,15 Interpreți

15,05 Tribu
Melodii de 

Radiojurnal: 
de muzică

populară; 16,30 Radiocabinet 
de informare și documentare; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tinerelului; 17,30 Ce 
fruinoasă-i țara mea ' — mu
zică ușoară; 18,00 Orele sc
rii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Mari ansambluri folclo 
rice; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Sc 
lecțiuni din operele; 21,45 
Din lirica populară — meto 
dii și versuri; 22,00 Radio 
jurnal; 22,30 Concert do sea 
râ; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con 

limiuiv); 24,00 Buletin dc știri;
0,03—6,00 Estrada nocturna.

3
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reușit să realizeze 
de 40 la sută din 
de ciment și 30 la 
consumul de otel

s

U.R.S.S. și Republica 
Ele și-au reafirmat nă-

Lansarea satelitului „Aureola"

O GIG XVT1C X 
IXG1STRX1 X X VPELOR
In Uniunea Sovietică. spe- 

au început studierea 
i pe care o parte a 
viguroaselor fluvii si 

siberiene urmează să 
.turcă in ținuturile înse

tat ? ale Ka/ahstanului și \- 
siei ( entrale.

Se preconizează ta giganti
ca magistrală a anelor să fie 
realizată in două etape. I r- 
mraiă. astfel, să fie amena- 
lal un marc lat dc acumu
lare in regiunea orașului To
bolsk, in apropiere do locul 
vărsării riului Tobol in riul 
lrtiș. Apoi, stațiile de pom
pare vor trimite uriașele can
tități dc apă spre Kazahstan. 
undo se 'or aduna intr-unui 
din cele mai mari lacuri dc 
Acumulare din depresiunea 
din zona Mării Arai. Dc aici, 
apa dătătoare dc viață se va 
scurge prin canale in regiu
nile dc deșert ale Kazahsta 
nului. U.’bekistanului și 
l urkincniei. Intr-o a doua c- 
tapă, apele destinate irigării 
sudului sc vor îmbogăți prin 
folosirea apelor fluviului Obi.

La alegerea variantelor 
optime ale traseului și a so
luțiilor hidrologice celor mai 
eficiente colaborează nume
roase institute dc proiectare 
ale Uniunii Sovietice.

■■

■■

SUCCESE REMARCABILI. 
XLE COLECTIVELOR DE 

Ml \t \ DIN PI KIN
Muncitorii și cadrele tehni- 

co-administrative din dome
niul construcțiilor din Pekin 
și-au realizat planul pc 1971 
inainte de termen, informea
ză agenția China Nouă.

Spre sfîrșitul lunii noiem
brie. au fost construite și da
te in exploatare peste 270 o- 
biecle din industriile meta
lurgică. minieră, petrolieră, 
chimică și energetică. Planu
rile de construcții de șosele 
și străzi, poduri și instalații 
de apă și canalizare au fost, 
de asemenea. îndeplinite ina
inte de termen.

Ca urmare a colaborării 
strinsc intre proiectanți și în
treprinderile executante a 
fost sensibil accelerat ritmul 
de realizare a unor vaste 
proiecte din industria petro
chimică și in domeniul con
strucțiilor de locuințe.

Folosind resursele proprii, 
autoutilarea și aplicind ino
vații tehnice, constructorii 
uzinei de reparații pentru e- 
chipament din industria u- 
șoară au 
economii 
consumul 
sută din
prevăzut inițial.

Tehnica dubiului arc. spe
cifică Chinei, a fost larg fo
losită pentru construirea in 
acest an a noului pod Lugo- 
ciao peste riul Juntin cu o 
deschidere de 700 de metri.

PRODUC II X 1XDI SI Itl \( X 
X l APH XIII HI LI. XRII I

Sofia este principalul c« 
tru industrial al Bulgar 
iar i>ondrrca capitalei in to
talul producției industriale a 
târli (ontinufi să creastă. In 
inlcrvalul 1900—1969. produc
ția industrială globală n ca
pitalei bulgare n sporit de 
aproape 2.5 ori. In perspecti
va sarcinilor celui de-al șa
selea plan cincinal, industria 
sofiotă urmează să aducă un 
nou aport la dezvoltarea so
cialistă a țării.
In rol deosebit va reveni 

in acești ani introducerii pe 
scară largă in întrecerile So
fiei a realizărilor celor mai 
noi in domeniul sporirii efi
cienței proceselor productive. 
In urma acestor măsuri, se 
prevede ca numai sporul pro
ducției industriale realizate 
in actualul cincinal in capi
tala Bulgariei să echivaleze 
întreaga producție industria
lă a orașului din anul 1964. 
Creșteri remarcabile ale pro
ducției urmează să fie înre
gistrate in asemenea ramuri 
ca siderurgia și industria me
talelor neferoase, chimia, in
dustria de prelucrare a me
talelor și cea a cauciucului. 
Producția industriei electro
nice va crește in acest cin
cinal cu peste 100 la sută, 
iar industria producătoare dc 
tehnică de calcul și de mij
loace de automatizare își va 
spori livrările de circa 6 ori.

( ti prilejul celei 
de-a 24-a aniversări 

a Zilei Republicii
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
1 prilejul celei de-a 24-a anl- 
rsarl a proclamării Republi- 

ii. la Kiev a avut loc o ședin 
ță festivă la sediul Asociației 
de prietenie și relații culturale 
tu țările străine. Au partici|xit 
V. M. Dmitruk, președinta Aso
ciației republicane de prietenie 
și relații culturale eu țările 
străine, V. M. Tcrlețki. preșe
dintele filialei republicane a 
Asociației de prietenie sovleto-

românc, membri ni conducerii 
și activiști al asociației, repre
zentanți a vieții publice din 
capitala Ucrainei.

Ah fost, de asemenea, pre
zenți Alexandru Ungur, consu
lul general al României la 
Kiev, și membri al consulatu
lui.

Despre a 24-a aniversare a 
Republicii au vorbit prof, uiliv. 
I. P, Starovoitenko și Alexan
dru Ungur.

,////////////////////////////////////////////////////</////////////////////////////////

ISuccesul tenorului ion Buzea 
la New York

■

COMPLEXUL ENERGETIC 
DE LA MELNIK

Melnik este o mică și 
che localitate aflată la con
fluența Vltavei cu Elba și 
la o distanță de 30 kilometri 
depărtare de Praga. Aici au 
inceput cu patru ani in urmă 
lucrările pentru ridicarea u- 
nuia dintre cele mai moder
ne complexe energetice ale 
Cehoslovaciei. In aceste zile 
de sfirșit de an, au intrat in 
funcțiune, cu întreaga capa
citate proiectată de 770 MW. 
primele două termocentrale.

Complexul energetic dc la 
Melnik are un important rol 
in aprovizionarea cu energie 
electrică a capitalei țării, 
precum și in acțiunea de ex
tindere a termoficării aceste
ia, în acoperirea cerințelor 
sporite de abur industrial. In 
cele patru mari cazane ale 
termocentralelor se produc 
in fiecare oră 1 400 tone dc 
abur. Cele două termocen
trale folosesc drept combus
tibil cărbunele inferior. Zil
nic sînt necesare 13 200 tone, 
cantitate egală cu cea care 
ar fi cuprinsă in 264 vagoa
ne a 50 de tone fiecare.

Institutul de proiectări e- 
nergeticc din Praga a început 
pregătirea documentației teh
nice pentru termocentrala 
Melnik-3.

Viitorul obiectiv prevăzut 
cu un singur bloc-agregat gi
gant de 500 MW urmează să 
producă primele cantități de 
energie în anul 1978.

(Agerpres)

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Cunoscutul tenor român 
Ion Buzea și-a încheiat cu un 
frumos succes seria de spec
tacole susținute pe scena 
prestigiosului teatru de operă 
mewyorkcz Metropolitan, in- 
terpretînd rolurile lui Don 
Jose și Alvaro din operele 
.Carmen" și, respectiv, .For
ța destinului". In afară de 
spectacolele susținute la Me
tropolitan — unde a cintat 

compania unor mari inter-

preți ai acestui teatru de o- 
peră. precum și ai operelor 
din Milano, Paris și Viena 
— tenorul român a apărut 
pe scenele operelor din Bos
ton, Cleveland. New Orleans 
și Atlanta.

Presa americană elogiază 
.timbrul de o rară frumusețe 
al vocii tenorului român", 
.prezența sa scenică", .cali
tățile sale interpretative de o 
înaltă clasă".
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Ceremonia instalării oficiale 
a noului președinte al Italiei 

Giovanni Leone
ROMA 29 — Corespondentul 

Agerpres, N. I’uicea, transmite i 
Miercuri, u avut loc instalarea 
oficială a noului președinte al 
Italiei. Giovanni Ixone, ales de 
către Parlament la 24 decem
brie.

însoțit dc președinții Camerei 
Depu taților și Senatului, șeful 
statului s-a prezentat în fața 
Parlamentului reunit in ședință 
solemnă la Palazzo Montecilo- 
rio (sediul Camerei Deputați
lor), pentru a depune jurfimîn- 
tul. Erau prezent! membrii gu
vernului. înalte oficialități ci
vile și militare ale statului, 
membrii corpului diplomatic, 
ziariști.

Rostirea formulei «.Jur să fiu 
credincios Republicii și să res
pect Constituția' — salutată cu 
aplauze de către parlamentari, 
precum și prin 101 lovituri de 
tun, trase la interval de 30 dc 
secunde — a marcat momentul 
asumării funcției și prerogati
velor de președinte a) Republi
cii de către Giovanni Leone. El 
a dat apoi citire unui mesaj 
prezidențial în cadrul căruia a 
trecut în revistă principiile ca
re stau Ja baza activității sta
tului italian.

Aducînd un omagiu parla
mentului, președintele a soli-

citat coordonarea eforturilor 
tuturor forțelor politice și so
ciale pentru a se înfrunta cu 
succes problemele cărora tre
buie sâ le facă față Italia in 
prezent și In viitorul Imediat. 
„Președintele, a spus vorbito
rul, Va căuta în Constituția Re
publicii, la fe; ca și celelalte 
instituții, răspuns la gravele 
probleme, la preocupările și In
certitudinile ce frâniîntă socie
tatea italiană". Cauzele acestei 
situații dc incertitudine, a ară
tat președintele, pot fi înlătu
rate, și aceasta este sarcina 
fundamentală pe care sînt che
mate să o îndeplinească parti
dele politice, și in cadrul lor 
marile organizații sociale.

Noul președinte a declarat 
apoi că pentru realizarea unei 
conviețuiri internaționale in ar
monie este necesară căutarea

pficii, in direcția 
acționează cu răbdare pentru 
realizarea unei conferințe pen
tru securitate și cooperare in 
Euiopa — la care să participe, 
pe lingă Statele Unite și Cana
da, toate statele europene in
teresate. în scopul atingerii 
condițiilor menite să asigure o 
mai fructuoasă conviețuire și o 
colaborare mai eficace în 
toate popoarele europene, 
garantarea șl respectarea in( 
pendenței și liliertății tuturor 
națiunilor.

La palatul QuirinaJe a avut 
loc ultima fază a preluării 
funcției și prerogativelor prezi
dențiale ; fostul președinte Sa- 
ragat a predat, în cadrul unei 
scurte ceremonii, înalta răspun
dere de șef al statului preșe
dintelui Leone.

Ample acfluni dc protest împotriva 
bombardării dc catrc ovlafta ame
ricana a teritoriului R.D. Vietnam

Declarația M.A.E. 
al R. D. Vietnam

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității, la 29 decembrie, o nouă 
declarație cu privire la bom
bardamentele neîntrerupte ale 
aviației americane asupra teri
toriului R.D. Vietnam.

După raidurile barbare efec
tuate la 17 și 18, 26 și 27 decem
brie, avioanele americane au su
pus unor bombardamente masive 
o serie de obiective civile în pro
vinciile Quang Binh și Nghe 
An. In ultimele zile, se arată 
în declarație, agresorii ameri
cani lovesc neîntrerupt nume
roase obiective civile, inclusiv 
spitale, școli și gospodării agri
cole. aflate în adîncimea teri
toriului R.D. Vietnam. Aceste 
acțiuni reprezintă un atentat 
la suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam și o încălcare a 
angajamentelor guvernului

merican cu privire la încetarea 
bombardamentelor și a focului 
pe întreg teritoriul R.D. Viet
nam.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam condamnă cu 
hotărîre acțiunile militare ale 
Statelor Unite și cere guvernu
lui american să înceteze ime
diat toate actele care încalcă 
suveranitatea și securitatea R.D. 
Vietnam, se arată în încheierea 
declarației.

din Indochina, victime ale a- 
gresiunii americane. El cere 
francezilor să protesteze pe lin
gă Ambasada S.U.A. pentru re
tragerea totală și necondiționa
tă a trupelor americane din 
Indochina".

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis co
municatul dat publicității la în
cheierea vizitei lui Osvaldo Dot - 
ticos Torrado, membru al Bi
roului Politic și al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Republicii Cuba, in 
Uniunea Sovietică. In cursul 
convorbirilor avute cu Alexei. 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului dc Miniștri 
al U.R.S.S., arată comunicatul, 
părțile au relevat cu satisfac
ție avîntul continuu al mișcă
rii de eliberare națională din 
America Latină; popoarele so
vietic și cubanez urmăresc cu 
simpatic transformările social- 
economice progresiste din Chile 
și Peru îndreptate spre conso
lidarea independenței politice 
și economice, precum și lupta 
poporului panamez pentru a-

pararea suveranității sale. Co
municatul relevă că recenta vi
zită făcută dc Fidel Castro in 
Chile, Peru și Ecuador contri
buie la zădărnicirea politicii 
imperialiste de izolare a Cubei 
pe continentul american și la 
consolidarea poziției ci pe plan 
internațional.

Partea sovietică a condamnat 
recentele amenințări agresive 
ale imperialismului împotriva 
Cubei și și-a exprimat solida
ritatea cu acțiunile juste și 
curajoase întreprinse de țtoporul 
Cubei. Părțile au relevat dez
voltarea cu succes a colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre 
Cuba.
zuința de a întări și de a dez
volta și pe viitor prin toate 
mijloacele legăturile economice 
sovieto-cubane.

Campanie internațio
nală pentru strîngerea 
de fonduri în vederea 
restaurării Babilonului

Sub auspiciile și din ini
țiativa U.N.E.S.C.O. va fi or
ganizată o campanie inter
națională pentru stringcrca 
fondurilor necesare recon
struirii vechiului Babilon. 
Valoarea proiectului de res
taurare a Babilonului se ri
dică la aproximativ 23 de mi
lioane de dolari.

Cel mai puternic 
motor din lume

a-

In capitala Statelor Unite, au 
avut loc o serie de demonstra
ții de protest împotriva bom
bardării de către aviația ame
ricană a teritoriului R.D. Viet
nam. Desfășurate sub lozinca 
.,Să se stabilească o dată fermă 
a retragerii totale a trupelor 
americane din Asia de sud-est", 
la demonstrații au participat 
mii de locuitori ai capitalei a- 
mericane. Acestora li s-au a- 
dăugat membri ai Organizației 
„Veteranii din Vietnam — îm
potriva războiului”, care au 
sosit special în acest scop la 
Washington.

După demonstrații, partici- 
panții s-au încolonat și au tre
cut prin fața Casei Albe, pur- 
tînd lozinci care cereau înceta-- 
rea imediată a războiului din 
Indochina.

Poliția a intervenit, arestînd 
100 de participant) la nțanifes- 
tațiile de protest.

Guvernul Suediei condamnă 
reluarea de către aviația ame
ricană a bombardamentelor ma
sive asupra teritoriului R 
Vietnam. «Sîntem profund în
grijorați de consecințele eveni
mentelor din Indochina**, a de
clarat primul ministru Olof 
Palme. Guvernul suedez se 
pronunță cu consecvență îm
potriva oricărei forme de esca
ladare și lărgire a acestui război, 
a subliniat Palme, adăugind că 
bombardamentele americane a- 
supra teritoriului R.D. Vietnam 
pun sub semnul amenințării 
năzuințele de pace și destinde
re.

★
Marți, 30 de deputați demo

crat din Camera Reprezentan
ților au adresat președintelui 
S.U.A. o telegramă în care cer 
încetarea imediată a raidurilor 
aviației americane asupra te
ritoriului R.D. Vietnam și o a- 
titudine constructivă a delega
ției S.U.A. la convorbirile cva- 
dripartite de la Paris.

Franța
bom- 

ameri- 
R. D. 

Comunist

In legătură cu noile 
bardamente ale aviației 
cane asupra teritoriului 
Vietnam, Partidul 
Francez a dat publicității o de
clarație, în care se arată că 
atacurile aeriene asupra R. D. 
Vietnam confirmă dorința im
perialismului american de a-și 
impune dominația asupra în
tregii peninsule indochineze. 

. „Partidul Comunist Francez, se 
arată în declarație, cheamă pe 
comuniști să-și exprime solida
ritatea totală cu poporul viet
namez și cu toate popoarfele

★
Senatorul Edmund Muskie a 

cerut președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, încetarea Imedia
tă a bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. 
Raidurile aviației americane, a 
declarat senatorul. contravin 
intereselor naționale ale S.U.A. 
și reprezintă o dovadă a eșecu
lui politicii de „vietnamizare”.

In foto : Demonstrație mun
citorească la Londra.

In cadrul programului cosmic 
sovicto-francez

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că, po
trivit programului dc colabo
rare între U.R.S.S. și Franța 
în domeniul explorării și folo
sirii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului .Aureola’. 
Satelitul este destinat cercetă
rii fenomenelor fizice în pătu
rile superioare ale atmosferei 
la mari latitudini și explorării 
naturii aureolelor boreale.

La bordul satelitului sînt in
stalate aparate științifice pen
tru cercetarea spectrului proto
nilor și electronilor într-un larg 
diapazon de energii, măsurarea

intensității integrale a protoni
lor și determinarea componen
ței ionice a atmosferei.

Aparatele științifice și progra
mul experienței au " 
rate de specialiști 
francezi, în cadrul 
comun «Arcade".

Aparatele de la 
telitului funcționează normal. 
Complexul de măsurători dc pe 
Pămînt prelucrează informațiile 
transmise de satelit. Simultan, 
observatoare geofizice terestre 
dintr-o serie dc țări efectuează 
cercetări geofizice coordonate 
potrivit unui program pus de 
comun acord.

fost elabo- 
sovietici și 
proiectului

bordul sa-

A

In legătură cu vizita președintelui 
Nixon în China, la Pekin va sosi 
o misiune americană pregătitoare
PEKIN 29 (Agerpres). — Du

pă cum relatează agenția China 
nouă, guvernul Republicii Popu
lare Chineze și guvernul State
lor Unite ale Americii au sta
bilit, de comun acord, ca o 
misiune pregătitoare, condusă 
de Alexander M. Haig, asistent

adjunct al președintelui S.U.A. 
in problemele securității națio
nale, să efectueze o vizită la 
Pekin, cu începere de la 3 ia
nuarie 1972, în vederea reali
zării unor aranjamente de or
din tehnic legate de vizita pre
ședintelui Nixon în China.

® ®5®
întreve- 

diploma- 
D. Viet-

Sesiunea Dietei japoneze
TOKIO 29 — Coresponden

tul Agerpres, FI. Țuiu trajpsmite 
Miercuri a fost convocată a 68-a 
sesiune ordinară a Dietei ja
poneze. Spre deosebire dc anii 
trecu ți cînd în ajunul Anului 
Nou sesiunea era convocată 
doar oficial, iar lucrările erau 
aminate pînă spre sfîrșitul lu
nii ianuarie, de această dată 
inaugurarea a fost urmată de 
dezbateri asupra legilor de re-

glementare a realipirii Okina- 
xvei, rămase în suspensie după 
sesiunea extraordinară, înche
iată luni. Partidul de guvernă- 
mînt liberal-democrat intențio
nează să obțină aprobarea în 
Parlament și a acestor legi afe
rente Acordului de retrocedare, 
în așa fel îneît la întîlnirea la 
nivel înalt de la San Clemente, 
premierul Eisaku Sato să fie 
în măsură să discute cu preșe-

dintele Nixon data exactă a re
trocedării insulelor.

Sesiunea ordinară, ale cărei 
lucrări vor dura pînă la sfîr
șitul lunii mai, va dezbate, tot
odată, bugetul pe anul fiscal 
viitor, ce începe la 1 aprilie, 
politica economică a guvernu
lui după reevaluarea yenului, 
programul de dezvoltare a for
țelor de autoapărare și, in mod 
deosebit, atitudinea Japonioi 
față de R.P. Chineză.

Forjele patriotice 
laojicne 

au cucerit 
platoul Jttolovcn
XIENC. QUANG 29 (Ager- 

preș). — Forțele patriotice 
laoțiene au alungat, în urma 
unor puternice atacuri, for
țele dc dreapta și unitățile 
tailandeze din regiunea pla
toului Boloven, cucerind, 
marți dimineața, ultimele trei 
puncte întărite ale inamicu
lui din această zonă : orașul 
Paksong și amplasamentele 
din Nong Le și Fu Thevada.

In timpul unei 
deri cu reprezentantul 
tic permanent al R. 
nam la Paris, Vo Van Sung, mi
nistrul de externe al Franței, 
Maurice Schumann, a declarat 
că politica Franței în proble
mele Indochinei rămîne aceeași, 
respectiv o pace pe bază dc ne
gocieri, dc retragere a forțelor 
armate din Indochina. «Nu e- 
xistă altă cale de rezolvare u 
conflictului din Indochina decît 
aceea a soluționării negociate, 
care să garanteze popoarelor 
respective posibilitatea dc a trăi 
în pace, independență și neu
tralitate", a subliniat Maurice 
Schumann.

ducerea dc scripeți automați de 
protecție a mașinilor grele, ca
re excavează în abataje, în ga
lerii înguste și înclinate. Zia
rul informează, totodată, că an
terior, ..Polservice" a vîndut fir
mei vest-germane ..Stahlxverk 
Ergste", din Dusseldorf, o in
stalație pentru filarea sîrmci 
sub o presiune ajungînd pînă 
la 18 000 atmosfere.

O nouă întîlnîre la Panmunjon

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene a dat 
publicității o declarație in care 
se arată că așa-zisa «lege cu 
privire la măsuri speciale pen
tru securitatea națională" și 
„Împuternicirile excepționale" 
acordate dictatorului sud-co
reean Pak Cijan Hi constituie 
o provocare la adresa întregu
lui popor coreean, care se pro
nunță împotriva dominației im
perialismului american și a ma
rionetelor lui, pentru retrage
rea din Coreea de sud a trupe
lor S.U.A., pentru reunificarea 
pașnică a patriei.

Prețul aurului continuă să 
crească la bursele occidentale 
de schimb. La Londra s-a a- 
nunțat că la bursa de pe malul 
Tainisei prețul unciei de aur a 
ajuns, miercuri, la 43,39 dolari, 
față dc paritatea oficială de 38 
dolari. Aceeași tendință este 
semnalată la bursele din Zurich 
— 43,42 dolari uncia. Paris — 
43,81 dolari, și Hong Kong — 
45,49 dolari.

< Nava turistică egipteană 
, Hasscd Heir", care efectua un 
circuit al monumentelor egipte
ne situate pe Nil, intre Cairo 
și Assuan, cu 87 turiști străini 
la bord, a fost cuprinsă de flă
cări și s-a scufundat in apele 
fluviului la Edfu, ca urmare a 
unui incendiu izbucnit in bucă
tăria vasului. Doisprezece mem
bri ai echipajului au fost uciși, 
iar alți 55 au suferit răniri și 
arsuri de grade diferite. Patru 
turiști au fost ușor răniți, fiind 
evacuați cu trenul la Cairo.

PHENIAN 29 (Agerpres). — 
Agenția A.C.T.C. informează că 
Ia Panmunjon a avut loc o 
nouă întâlnire a secretarilor 
celor două părți în Cotaisia 
militară de armistițiu în Co
reea. Reprezentantul R.P.D. Co
reene o protestat împotriva 
recentelor acte comise de im
perialiștii S.U.A. și de admini
strația lui Pak Cijan Hi în zo-

na de armistițiu și la cartierul 
general al Comisiei, care au 
împiedicat buna desfășurare a 
activității personalului R.P.D. 
Coreene. In perioada 29 noiem
brie — 25 decembrie, a arătat 
reprezentantul R.P.D. Coreene, 
în zona de armistițiu au fost 
introduse ilegal diferite tipuri 
de arme automate, precum și 
vehicule militare și personal 
combatant. Toate acestea, a a-

dâugat el, demonstrează 
partea americană încearcă, 
mod deliberat, să împiedice 
progresul convorbirilor dintre 
reprezentanții societăților de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreea
nă și din Coreea de sud, să 
mărească tensiunea în zona 
demilitarizată. Reprezentantul 
R.P.D. Coreene a cerut să se 
pună capăt acestor noi mane
vre.

că 
in

i'ronoexpres
La concursul Pronoexprcs 

nr. 52 din 29 decembrie 1971, 
au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Extragerea I : 3 41 26 10 
31 17.

Extragerea a Il-a : 12 29 23 
34 28.

Fond general dc premii ; 
2 075 488 ici.

Luna noiembrie a anului 
curent a fost caracterizată de 
un număr record de victime ale 
circulației rutiere din Franța. 
Bilanțul accidentelor se cifrează 
la 978 morți și 12 689 răniți.

In aceeași lună, jandarmeria 
franceză a depistat un număr 
de 23 780 infracțiuni de depășire 
a vitezei legale.

< Potrivit relatării agenției 
A.C.T.C., guvernul R.P.D. Co
reene și guvernul Republicii 
Libia au încheiat un acord re
feritor la stabilirea reciprocă 
de reprezentanțe comerciale în 
scopul dezvoltării relațiilor e- 
conomice și comerciale între 
cele două țări și în vederea 
întăririi relațiilor de prieteni© 
între popoarele coreean și li
bian.

„Zycie VVarszawy" anunță 
că Întreprinderea poloneză dc 
comerț exterior „Pol service" a 
semnat, recent, un contract cu 
cunoscuta firmă vesl-germană 
«Deuesterloch GMBH", speciali
zată in mașini miniere, prin ca
re a vîndut licența pentru pro-

♦ După cum informează u- 
genția Prensa Latina, delega
ția guvernamentală panameză, 
condusă de Jorge Illuccas, con
silier juridic la Ministerul Afa
cerilor Externe, s-a întors marți 
la Ciudad dc Panama, după o 
scurtă vizită în capitala Cubei. 
Delegația panameză a sosit în 
Cuba după ce premierul Fidel 
Castro a declarat că «guvernul 
Cubei este hotărît să pună la 
dispoziția guvernului panamez 
toate informațiile necesare în 
legătură cu navele pirat „Leylu" 
și „Johny Express'*, care navi- 
gau sub pavilion panamez, în 
apele teritoriale ale Cubei și ca
re se aflau în serviciul C.I.A. 
După cum se știe, aceste nave 
au fost reținute de autoritățile 
cubaneze.

In Japonia se află în con
strucție cel mai puternic mo
tor din lume destinat unei 
nave maritime. Motorul are o 
putere de 38 000 CP și este 
dotat cu 10 cilindri avind fie
care un diametru de 92 cen
timetri. Greutatea motorului 
este de 1 503 tone. Acest mo
tor va fi instalat pe unul din 
petrolierele cu conducere au
tomată, aflat in construcție la 
șantierele navale din Japonia.

Moster Ould 
Mohammad la 153-a 

aniversare
Moste- Ould Mohammad 

din localitatea algeriană Mas- 
kara și-a aniversat recent 
153 de ani de viață. El s-a 
născut în anul 1818, a parti
cipat Ia ocuparea Maskarei 
de către francezi, a fost că
sătorit de șapte ori, dc două 
ori a rămas văduv, iar de 
patru ori a divorțat. Actuala 
sa soție este in virstâ de 84 
dc ani.

Moster Ould Mohammad 
are nouă copii și 31 de ne
poți. El se hrănește numai cu 
lapte.

Parașute subacvatice
Este cunoscut că inerția na

velor gigant este foarte ma
rc. După încetarea funcțio
nării motoarelor, navele con
tinuă să se deplaseze pe su
prafața apei încă două mile. 
Pentru a evita această situa
ție, specialiștii firmei japo
neze «Mitsubishi" au propus 
montarea unor parașute sub
acvatice care vor „fixa* nava 
in momentul opririi motoa

JOI 30 DECEMBRIE

17,30

18,50

19,00

19,20

Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Tragerea de amortizare 
ADAS.
Panoramic științific. 
Retrospectivă *71.
1 001 dc seri. Povestiri 
de iarnă.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Vîrstele țării — specta

col muzical-litcrar în
chinat zilei de 30 de
cembrie, organizat la 
Institutul dc Arhitectu
ră „Ion Mincu*.

20.30 Tinerii despre ci înșiși. 
21,00 Avanpremiera revelio

nului.
21,15 Pagini dc umor. Comici 

vestiți ai ecranului și... 
iubirea ‘ ""
Linder, 
Lupino 
Banks, 
Ben Turpin.

22,00 Mereu înainte ;

lor.
Clidc 
Lane. 

Harold

Cu : Max 
Coock, 
Monty 
Lloyd.

Specta
col nwzical-coregraflc 
susținut de Ansamblul 
artistic al U.T.C. cu pri
lejul anivori&rh a M 
de ani de activitate 

22,40 Telejurnalul da uoapto
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