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Io întâmpinarea

In ședința sa din 11 aprilie a.c. Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R. a examinat, odată cu alte pro
bleme de însemnătate deosebită, propunerile privind sărbă
torirea zilei de 1 Mai în țara noastră. Comitetul Executiv 
aȚ v.C. al P.C.R. a stabilit ca, în întîmpinarea acestei sărbă
tori organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. 
să intensifice munca politico-educativă și organizatorică pen
tru mobilizarea oamenilor muncii de la orașe și sate la reali
zarea planului de stat, a sarcinilor în toate domeniile de ac
tivitate. Masele largi de oameni ai muncii din țara noastră, 
minerii, toți cei ce muncesc în unitățile economice din Valea 
Jiuluj participă activ la marea întrecere socialistă care se 
desfășoară sub conducerea directă a organelor și organiza
țiilor de partid, pentru înfăptuirea exemplară a planului de 
stat și a angajamentelor asumate în întrecerea pe anul 1972 
— cel de-al doilea an al cincinalului actual.

întrecerea socialistă acționează pretutindeni ca un puter
nic catalizator pentru stimularea spiritului de inițiativă, pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii: ea 
este o manifestare a înaltului patriotism de care dau dovadă 
masele populare din România. In întrecerea socialistă munci
torii, inginerii și tehnicienii reușesc să obțină, pe baza folosi
rii cît mai raționale a tehnicii din dotare, a capacităților de 
producție și a fondului de timp util o productivitate a 
muncii mai înaltă, să îmbunătățească calitatea produselor, să 
reducă consumurile specifice, să realizeze economii și bene
ficii peste plan.

întrecerea socialistă ce se desfășoară în acest an are la 
bază angajamente concrete. Un număr de 10 întreprinderi 
care au obținut în anul 1971 cele mai bune rezultate pe ra
murile respective de producție și pe țară au formulat, la în
ceputul acestui an, chemări către toate colectivele de muncă. 
O asemenea chemare a fost lansată-și de minerii din Lupeni 
către colectivele miniere din țară. Răspunzînd acestei che
mări minerii din Valea Jiului și-au formulat; după cum se 
cunoaște, angajamente corespunzătoare posibilităților concre
te ale fiecărei unități. Conștienți de marea răspundere pc 
care o poartă în fața poporului, ținînd seama de aportul pe 
care industria minieră poate și trebuie să-l aducă la dezvol
tarea întregii economii, minerii depun toate strădaniile pen
tru a-și respecta cuvîntul dat. In primul trimestru, ca și în 
perioada care s-a scurs din luna aprilie, un mare număr de 
brigăzi și sectoare și-au realizat planul și angajamentele a- 
sumate. Brigăzi cum sînt cele conduse de eroul muncii so
cialiste PETRE CONSTANTIN și VASILE RUȘITORU de la 
mina Lupeni, de minerii GHEORGIIE SCORPIE, CONSTAN
TIN TRIFAN, DUMITRU VIȘAN, TRAIAN POP, GIIEOR- 
GIIE NISTOR și JENICĂ NĂSTASE de la mina Uricani, 
ENACHE CIIIRITĂ, TITU VLAD, VASILE AVARVAREI de 
la mina Petrila, MARIN CIUBĂR, LUDOVIC REPAȘ, DUMI
TRU COSTINAȘ, ION MICLEA, TRAIAN MOLNAR de la 
mina Lonea, și multe altele se plasează în primele rînduri 
ale întrecerii. In astfel de brigăzi, pe lingă o organizare te
meinică a muncii s-a întronat o înaltă disciplină și un pu
ternic simț de răspundere ceea ce le-a permis ca, în 6 ore de 
lucru Ia front în subteran, să obțină aceeași producție și să 
realizeze aceleași cîștiguri pe care le realiza anterior în 
8 ore. Asemenea, brigăzi care pot fj luate ca model de mun
că organizată și însuflețită pentru respectarea cuvîntului dat, 
pentru realizarea angajamentelor există în fiecare exploata
re minieră, demonstrînd concret ce posibilități largi există 
pentru a obține pe întregul bazin carbonifer rezultate cu 
mult superioare celor obținute în prezent.

un văzut de nenumărate 
ori în fața blocului în ca
re locuiește, muncind cu 

rîvnă la cultivarea frumosului. 
Nu știam atunci cine e, dar măr
turisesc căi-l invidiam pentru co
vorul de flori țesut cu migală de 
miinile sale grijulii. II invidiam 
dar și admiram hărnicia cu care 
lucra, cu care se apleca peste pă- 
mîntul jilav, înfrumusețîndu-l, 
dîndu-i viață.

II cheamă IOAN CIOBANU 
și ceea ce a făcut el ca președin
te al comitetului de locatari din 
blocul nr. 20 de pe str. Păcii, 
constituie un exemplu de pasiune, 
de dragoste pentru frumos, de 
respect față de oameni și casa 
în care locuiește.

Incepind încă clin primele zile 
ale primăverii, de cînd dă col
țul ierbii și pînă toamna tîrziu 
acest om minunat, stăruie cu răb 
darea și migala grădinarului au 
lentic asupra rondurilor de flori 
le udă, le îngrijește, curăță ga 
zonal, spală trotuarele

Zilnic în orele libere, după ști 
tul de la mina Aninoasa, gospo 
dărește. Acum, în aceste zile, a 
jutat de locatari a refăcut înlrea 
ga zonă clin jurul blocului, 
plantat arbuști aduși de pe dea 
lurile din apropiere, a sădit flori

Dar loan Ciobanu nu s-a mul
țumit numai cu ceea ce a făcut 
la blocul în care locuiește. El a 
ajutat și pe alți locatari să-și gos
podărească și să înfrumusețeze zo
nele verzi, îneît str. Păcii, de la 
un capăt la altul, seamănă acum 
cu a alee desprinsă din cine știe 
ce grădină publică.

In urmă cu două luni loan 
Ciobanu a chemat 
toate comitetele de 
cartierul Aeroport.
fost primită cu entuziasm și oa
menii s-au așternut pe muncă. E 
firesc, prin urmare, ca locul de 
unde a pornit chemarea să fie cel 
mai rmndru.

Cornel HOGMAN

Probleme psiho-sociale ale unităților miniere (IV)

DINAMICA CICLULUI

OBOSEAU

Șeful sectorului 2 al minei 
Uricani, inginerul Cristian Di- 
nescu și șeful de schimb de 
Ia abatajul frontal 24, Arpad 
Kurpe din brigada minerului 
Samoilă Pecs mai trec o dată 
în revistă realizările schimbu
lui 1, care, după cum 
în clișeul nostru sînt

a Consiliului de Stat,

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia cu adîncă durere anunță că, 
în ziua de 15 aprilie a. c., a în3 
cetat din viață, după o lungă 
și grea suferință, tovarășul 
Andruța Ceaușescu, tatăl secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Născut în comuna Scornicești, 
județul Olt, în anul 1890, to
varășul Andruța Ceaușescu, ță
ran sărac și cu o familie nu
meroasă, în ciuda greutăților 
vieții din acele vremuri, a cres
cut și educat pe cei zece copii 
ai săi în spiritul muncii și cin- 

. stei, omeniei și dragostei de 
țară.

De-a lungul vieții sale, în 
condițiile regimului burghezo- 
moșieresc, a avut foarte multe 
de suferit, a înfruntat teroarea 
jandarmeriei și poliției burghe- 
zo-moșierești pentru activitatea 
revoluționară depusă de fiul său, 
Nicolae Ceaușescu, activitate pe 
care el a sprijinit-o cu toată 
convingerea.

Tn anul 1945, s-a încadrat în 
Partidul Comunist Român și în 
Frontul Plugarilor și a îndepli
nit, pe rînd, diferite funcții pe 
linia organizațiilor de masă și

de stat, ca președinte al Comi
tetului pentru reforma agrară, 
primar al comunei, secretar al 
Comitetului sindical agricol.

A luat parte activă la crearea 
și dezvoltarea cooperativei a- 
gricole de producție din Scorni
cești, în cadrul căreia a mun
cit pînă la vîrsta de 73 de ani. 
Intre 1945—1960, a desfășurat 
o laborioasă activitate pe tărîm 
social.

Prin întreaga sa activitate, 
prin exemplul său, și-a cîștigai

stima și prețuirea cetățenilor 
din comuna natală și din comu
nele învecinate.

Stingerea lui din viață consti
tuie pentru familie, prietenii șl 
tovarășii săi de muncă, pentru 
toți cei care l-au cunoscut o 
grea Și dureroasă pierdere

★
Funeraliile vor avea loc în 

ziua de luni, 17 aprilie, tn co
muna Scornicești, județul Olt,

TELEGRAMA

Am aflat ou adîncă durere vestea încetării din viață 
a tatălui tău, Andruța Ceaușescu, a cărui viață a fost un 
exemplu de muncă și dăruire 
locul căreia a trăit și pe care

In acest moment de grea 
treaga familie, îți adresăm, 
condoleanțele noastre cele mai sincere Și profunde.

COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROmIâN

familiei sale, obștei în mij- 
a slujit-o cu devotament, 
încercare pentru tine și în- 
scumpe tovarășe Ceaușescu,

Oboseala — această noțiune 
complexă și adesea neclarifica
tă decît parțial, care i-a deter
minat pe mulți cercetători să 
propună scoaterea ei din terme- 
nologia științifică, această no
țiune pe care unii au conside
rat-o un „marasm semantic", 
o noțiune tot mai des utilizată 
în viața de toate zilele — a de
venit un obișnuit criteriu de e- 
valuare a solicitării unei acti
vități.

Principalul obiectiv al ergo- 
nomiei este realizarea unei bu
ne unități funcționale om —

mașină, iar această unitate se 
realizează numai prin reducerea 
solicitărilor omului în muncă, 
prin diminuarea cauzelor care-i 
provoacă scăderi ale capacită
ții productive, creatoare. In a- 
cest sens, oboseala trebuie con
siderată ca un fenomen firesc, 
ea fiind rezultatul normal al e- 
fortului. Există pentru fiecare 
tip de activitate și pentru fie
care individ în parte un ciclu 
efort — oboseală — repaus, ulti
ma etapă fiind destinată refa
cerii capacității organismului. 
Evident, între diferitele etape

ale ciclului amintit există un e- 
chilibru; dacă efortul este 
mare, dacă repausul este insu
ficient sau este folosit în 
necorespunzător, oboseala 
ne excesivă. Dacă totul ar de
curge normal, odihna ar trebui 
să asigure o revenire totală a 
organismului. In cazul cînd o- 
boseala nu a dispărut complet 
în timpul repausului, va crește 
fondul de oboseală reziduală, 
ceea ce duce la uzură lentă dar 
importantă, la scăderea produc
tivității, apariția zilelor de in
capacitate în muncă.

prea

mod 
dcvi-

Dacă prin capacitate de mun
că se înțelege totalul posibili
tăților unui individ de a efec
tua o cantitate maximă de mun
că, rezultă că în mod normal 
în activitatea profesională zil
nică, se consumă numai o parte 
din această capacitate, restul 
constituind o rezervă a organis
mului la care se apelează numai 
în. cazuri extreme.

Capacitatea de muncă este o 
valoare variabilă de la individ 
la individ, ea crescînd pe mă
sura adaptării individului la re
alizarea unei anumite munci. A- 
ceastă capacitate este în funcție 
de o serie întreacă de factori 
psiho-fiziologici, din care amin
tim doar cîțiva a căror cunoaș
tere este utilă fiecărui individ 
pentru a-și supraveghea nivelul 
capacității de muncă și al

V. EDELHAUSER, 
cercetător științific 
S.C.S.M. Petroșani

rc-

(Continuare in pag. a 3-a)

La Baia Marc s-a desfășurat vi
neri și sîmbătă faza republicană a 
concursului „Trofeul minerului", or
ganizat dc Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist și Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geo
logiei. Au luat parte numeroși tineri 
din unitățile miniere din țară, cali
ficați la faza pe întreprinderi a în
trecerii.

Primii 10 clasați la proba scrisă 
au participat sîmbătă după-amiază 
la concursul oral, desfășurat în sala 
Clubului minerilor de la Săsar. Pri
mele locuri au fost ocupate în ordi
ne de minerii Viorel Poienaș, de la 
Baia Sprie, județul Maramureș, Du
mitru Popescu de la Săsar, județul 
Maramureș și TRAIAN CON- 
STANTINESCU de la Aninoasa, 
județul Hunedoara. Au fost acor
date, de asemenea, două mențiuni

★

tru al pionierilor și școlarilor. Timp 
de două zile, în fața [juriului se vor 
prezenta diverse formații, din 30 
de județe, cîștigătoare ale fazei pre
cedente a festivalulțti teatrelor de 
păpuși.

a fondului de

cerințelor
Crcșicrca bunăstării materiale și 

ridicarea nivelului de trai al popu
lației, se află mereu în centrul a- 
tenției organelor locale ale puterii 
de stal, pentru înfăptuirea cărora 

■ comitetul executiv al Consiliului 
popular Lupeni, s-a preocupat și se 
preocupă în continuare, susținînd 
sub toate aspectele activitatea co
mercială de pe raza orașului.

Acordînd întreaga atenție dezvol
tării și modernizării unităților de 
desfacere, sporind exigența față de 
calitatea mărfurilor și a deservirii 
populației, comitetul executiv a a- 
plicat 
tivelc 
rioare 
sector 
' Pe 
lui Lupeni, 
tea 122 
ratiste 
lucrători. In ultimii ani au fost con
struite trei complexe comerciale noi, 
cu un număr variat de unități, un 
complex al cooperativei meșteșugă
rești și un depozit C.L.F. de mare 
capacitate. In prezent se desfășoară 
ample lucrări pentru construirea li
nei noi piețe pentru desfacerea pro
duselor; agroalimentare și industria
le, care, va satisface din plin ne
voile populației din localitate.

Prin grija și atenția comitetului 
nostru executiv, toate spațiile din 
sectorul- de stat și particular, desti
nate, prin construcție, activității co
merciale. au fost eliberate, amena
jate și redate comerțului de stat și 
cooperatist. Pe baza unui plan de 
perspectivă au fost eșalonate toate

toată răspunderea direc-cu
și indicațiile organelor supe- 
de pari id și de stat în acest 
de

raza administrativă a orașu- 
își desfășoară activita- 

unități comerciale și coope- 
deservite de peste 800 de

activitate.

l

minerilor Victor Raicu de la Ex
ploatarea Deva și Ion Tudoran, de 
Ia Exploatarea Hcrja din Baia Mare.

Manifestarea, care a întrunit în 
faza de masă peste 5 000 tineri din 
toate exploatările miniere din țară 
a fost consacrată aniversării a 50 
de ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist.

★

A fost inaugurat 
la Teiș-Tîrgoviște, 
mița. Podul, realizat de colectivul 
întreprinderii de construcții speciale 
și transport — București, are o lun
gime de 250 m, cu o parte caro
sabilă în lățime de 8 m, la care 
se adaugă trotuarele pentru pietoni. 
Construcția acestui obiectiv prezin
tă o deosebită importanță pentru 
crearea unor legături lesnicioase în
tre orașele Tîrgoviște, Sinaia și Plo
iești.

podul rutier de 
peste rîul Ialo-

la nivelul

a-

sîmbătă, 
de tea-

La Brașov s-a deschis, 
Festivalul republican bienal

Victor BRAȘOVEAN, 
vicepreședinte al comitetului executiv 

al Consiliului popular Lupeni

(Agcrpres)

secvențe

N. B.

Dirigenția

unitățile comerciale ce vor fi mo
dernizate și reprofilate în funcție 
de cerințele orașului, iar comitetul 
executiv, împreună cu conducerile 
organizațiilor comerciale respective, 
analizează, periodic, modul în care 
se realizează aceste lucrări

In urma acestor măsuri, s-au
sigurat, în toate cartierele orașului, 
spații comerciale corespunzătoare, u- 
șurînd în acest fel aprovizionarea 
populației cu produsele de care are 
nevoie. Un sprijin substanțial l-a 
primit în acest scop comitetul exe
cutiv din partea comisiei perma
nente comerț și cooperație, care prin 
studii, propuneri și sugestii a con
tribuit în mare măsură la rezolva
rea problemelor legate de îmbună
tățirea activității comerciale, sub 
toate aspectele. La aceasta se a- 
daugă nemijlocit și ajutorul primit 
din partea populației.

Dispunînd de o bază puternică 
de aprovizionare și desfacere, ora
șul Lupeni are sarcina să asigure, 
total sau parțial, și orașele Uricani 
și Vulcan, în specia] pe linia or
ganizațiilor O.C.L. alimentara 
C.L.F. și O.C.L. produse indus
triale.

(Continuare în pag. a 3-a)

LEIPZIG
Primăvara fără oscilații de 

căldură și ploaie caracteristi
ce acestor locuri, cum îmi 
spunea însoțitorul de Ia Ber
lin la Leipzig, în circa două 
ore cu automobilul; parcur
gem o bună parte din cîm- 
pia joasă nord-germană. Au
tostrada este impunătoare. 
Regiunea Leipzig din R. D. 
Germană este o importantă

REPORTAJ 
PE GLOB

regiune industrială. Princi
pala bogăție a subsolului es
te cărbunele. Industria care 
determină structura regiunii 
este concentrată în vest și 
sud Ea cuprinde construcția 
de mașini de uz general Și de 
mașini grele, exploatarea lig
nitului, industria chimică 
(combinate pe bază de lignit, 
industria de vopsele și medi
camente), poligrafia și indus
tria textilă.

Leipzigui este unul din cele 
mai frumoase orașe ale țării 
prietene. El este nodul celor 
mai importante linii de cale 
ferată din R.D.G. și posedă 
cea mai mare gară de per
soane din Europa, avînd 26 
peroane. Dar orașul Leipzig a 
devenit renumit prin tîrguri- 
le sale care se țin de sute de 
ani.

In această primăvară Ro
mânia a participat pentru a 
40-a oară la acest tîrg inter
național. Un număr de 16 în
treprinderi ale țării noastre 
și-au prezentat aici exponate
le care s-au bucurat de o

(Continuare în pag. a 4-a)

In următorul număr al ziarului nostru 
care apare marți, veți putea citi:

® La E.M. Lonea 
muncitorească, o autentică școală a 
muncii.

Rubrica : „In reverber".
® „Repere municipale" — rubri

că nouă, susținută în exclusivitate 
de către corespondenții voluntari ai 
ziarului.

® O pagină de SPORT cuprin- 
zînd : clasamentul și rezultatele teh
nice din divizia A la fotbal; cronica 
meciului de fotbal Jiul — Steagul 
roșu Brașov și... „5 minute după 
meci"; cronica meciului de rugbi

cronica
Lupeni 
meciu-

Rubricile : „Informații utilita- 
„Aflăm de la organele de ordi-

Știința — Gloria București; 
meciului de fotbal Minerul 
— Dunărea Calafat; cronica 
lui de handbal Jiul — Voința Ora
dea; rubrica „Săptămîna ilustrată"; 
știri diverse din actualitatea sporti
vă internă și internațională.

®
re", 
ne".

® In ziar puteți, de asemenea ur
mări, cele mai noi informații și re
portaje despre evenimentele interne 
și internaționale ale zilei.



2 Steagul roșu DUMINICA 16 APRILIE 1972

Foto : Ion LEONARD

ȘTIAȚI CA...
In apropierea orașului Sebeș, natura oferă că

lătorului o priveliște plină de farmec, un pla
tou pe care localnicii îl numesc lîîpa Roșie ? j 
Geologii au stabilit că în urmă cu 60 de milioa
ne de ani, această zonă constituia fundul unei 
întinse mări. Retragerea apelor, fenomen produs 
în adâncurile istoriei planetei noastre, a favo
rizat — într-un timp îndelungat — un proces 
puternic de eroziune. Apa a sculptat, pe pereții 
laterali ai platoului, un îneîntător edificiu na
tural, alcătuit din coloane înalte, piramide, tur
nuri, loji. Această arhitectură neobișnuită se 
întinde pe aproape un kilometru, desfășurîn- 
clu-se pe un perete înalt de 125 m. Rîpa Roșie, 
denumită astfel datorită culorii predominante 
împrumutate solului de argile, acoperă o supra
față de peste 10 ha. Ea a fost declarată monu
ment al naturii.

Cel mai bătrîn tei din țara noastră se află in 
satul Cămărzana, din județul Satu .Marc, și are 
venerabila vîrstă de patru secole 2 Teiul, cu o 
coroană uriașă, măsoară circa 40 de metri în 
înălțime și 13 m în circumferința trunchiului.

•fr

Frumusețea dansului popular românesc stră
bate Franța, stirnincl dorința tinerilor de a-l în- . 
uăța ? La Charleviile, Strasbourg, Evrtj, la Paris, 
peste 21.0 de băieți și fete au absolvit luna a- 
ceasta cursuri de dansuri românești, organizate 
de Comitetul internațional ăe documentare a- 
supra dansului și Ministerul pentru tineret și- 
sport din Franța. Lecțiile au fost conduse de 
maestrul coregraf Gavril Ghtur, de la Centrul 
județean de îndrumare a creației populare Ma
ramureș.
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Jitie dieți&na* 

de. tpe iută tui f'li
BALCOANE — Grădini... la înălțime !
BANCA IN PARC — Instituție căreia i se de
pun... jurăminte 1
CĂRĂRUIE — ...Pui de drum 1
CIOCÂNITOARe — ...Nevestele copacilor 1
CIRIPIT — Imnul Primăverii 1
CUIB — Locuință... proprietate personală 1
DUD — Pom căruia i se taie frunzele... la 
viermi I
INIMI SĂGETATE PE COPACI — Urme de... 
„dăunători" I
MIEL — Prostie în stadiu de... blîndețe !
MOTEL — Odihnă ispititoare... în calea automo- 
biliștilor !
PARC — Loc unde copacii... stau de vorbă 1
PASARELE — Filarmonică... plătită-n natură ! 
URZICI — Vestitoarele primăverii... gastronomi
ce 1

D. C. MAZILU

ULTIMA DESCOPERIRE
ARHEOLOGICA

Radar pentru creier

o
0

In U.R.S.S., a fost realizat encefalograful ,EIIO-1I“ care 
permite investigare.! slrticturii creierului pentru a se desco
peri formațiuni patologice Aparatul produce oscilații illra- 
sonore, le dirijează către creier și fixează pe ecranul televi
zorului impulsuri de vibrații ultrasonore, reflectate de struc
turile interioare ale creierului sub formă de cncefalogramă 
Diagnosticarea cu „EHO-11" nu este nocivă și nici dureroa
să.

PRIMUL RESTAURANT
submarin

In sudul Japoniei a fost a- 
menajat un restaurant sub
marin.

Localul, situat la adîncimea 
<?e 10 m, va servi drept bază 
pentru un turn de 58 m înăl-

din lume
țime care va adăposti un hotel 
și un centru de turism.

Așezați la eele 108 mese ele 
restaurantului, elienții vor ad
mira frumusețea florei și fau
nei submarine.

Publicitate 

sui generis
O publicație franceză a inserat 

următorul anunț : „Milionar tî- 
niir și frumos caut o soție asemă
nătoare eroinei ultimului vo
lum a lui Dupont, „Pentru toată 
viața".

A doua zi, întregul tiraj al 
cărții fusese cumpărat.

Funicular sub apă
Lingă litoralul Marsi- 

Hei a fost instalat pri
mul funicular subacva
tic; ile-a lungul unui 
cablu înaintează patru 
cabine în interiorul că
rora presiunea aerului 
rămlne constantă. Lun

gimea itinerarului subac
vatic este de 1 km, la

adîncimea de 30 m, iar 
durata unei asemenea 
plimbări este de 15 mi
nute. Cabinele au o ca
pacitate de șase persoa
ne și sini prevăzute cu 
geamuri circulare, astfel 
îneît călătorul să poa
tă admira, nestingberit, 

frumusețea lumii subma
rine.

De curind în plin 
Centrul Constanței, cu 
prilejul unor săpaturi de 
fundație ce se jac pe 
locul unui vechi cinema
tograf a fost găsit un 
sarcofag neviolat din 
secolul III e.n. cu in
scripția METODOROS.

In interior pe talajul 
saltelei erau așezate 2 
schelete în stare deterio
rată dar nemișcate de 
la locul lor. S-au păs
trat fragmente din țe
sătura veșmintelor de în

humare și 3 vase de 
sticlă intacte care se 
puneau potrivit credinței 
acelor vremuri, pentru a 
fi de folos în lumea de 
apoi

In prezent se fac a- 
nalize iar specialiștii ne 
vor da lămuriri asupra 
sexului, vîrstei și even
tual a bolilor de care 
au suferit. La Muzeul 
de arheologie din Con
stanța se află expus 
scheletul unei aristocrate 
din sec. 11 e.n găsit a-

A N J A
cum 2 am la Mangalia 
Nord; în acest sarcofag 
s-au păstrat perfect ghir
landele de flori, obiec
te de podoabă din aur 
bronz, sticla, os și lemn 
De asemenea sînt expu
se sticluțele cu cosmeti
ce și papucii de care 
avea nevoie pe ultimul 
ei drum.

In foto i Sarcofagul 
lui METODOROS găsit 
recent la Constanța.

ȘI MILANO...
Asemenea Veneției și centrului Romei, un întreg cartier 

din Milano se scufundă treptat. Unul dintre cele mai fru
moase monumente ale arhitecturii europene, Domul din Mi
lano, s-a scufundat în ultimii doi ani cu 2 cm. După pă
rerea specialiștilor, acest fapt se datorează acțiunii a doi 
factori : în primul rînd un consum tot mai mare de apă 
in oraș a făcut să se micșoreze nivelul apelor subterane, 
provocînd în acest fel un dezechilibru în structura solului: 
în al doilea rînd, transportul orășenesc a perturbai stabili
tatea clădirilor. O serie de organizații care se ocupă de bu
na gospodărire a orașului s-au adresat autorităților locale 
pentru luarea unor măsuri urgente pentru ocrotirea mo
numentelor arhitectonice și cartierelor de locuințe.

UN TROFEU 
remarcabil

Un fioros urs, care hălăduia prin păduri, 
a fost vînat de eurînd în zona Voivodeasa. 
Animalul avea o greutate de 300 kg și o bla
nă de o excepțională frumusețe. Trofeul ci
negetic întrunește, pentru calitățile sale, 11 
puncte peste baremul internațional necesar 
obținerii medaliei de aur. In același întins 
și sălbatec codru din Masivul Căi iman, vînă- 
torul Traian Valcan s-a luptat cu un urs, în
cleștare în care forța animalului a trebuit să 
cedeze agerimi) cuțitului.

Paznic 
fotografic

Aparatul fotografic automat 
„Kodak Analyst Super 8" este 
destinat supravegherii localu
rilor și depozitelor fără paz
nic. Un mecanism electronic 
declanșează luarea de vederi 
cu cadența cuprinsă între o 
imagine într-o secundă și un 
sfert — o imagine Ia 90 de se
cunde, in funcție de reglaj. 
La fiecare declanșare se în
registrează pe peliculă o sin
gură imagine. In caz de furt 
este suficient să se developeze 
filmul pentru a se identifica 
hoțul care își va fi petrecut 
un timp in interiorul clădirii 
luerind in raza aparatului. A- 
paratul folosește roll >1 me cu 
lungimea de 30 m pe care se 
pot imprima 7 200 imagini.

— Cc-ați pățit ?
— Mi-am scos o măsea de minte.

Desen de Zoltan Kiralv — junior

REBUS a REBUS b REBUS
ORIZONTAL: 1) Se 

ține în pas cu moda;
2) Costum cit... dungi;
3) Prinse la haine... 
...în ață !; 4) îmbrăcat 
la cap I — Oraș în Af
ganistan — Eîșii din 
piele; 5) Pentru purta
re... — ...din relon — 
Servea în uniformă; 6) 
Pe listă 1 — își schimbă 
numai blana — Cer o 
costumație 
Pe malul apei — Cu 
gulcraș —

două foarfece; 8) Ține' 
de modă — Radical or
ganic; 9) Diminutiv fe
minin ’   I --L_Y..........
Șic L 10) 
stofă de
...și producătoarea lor;
11) Se poartă la ultima 
modă — Se ține de ur
zeli; 12) Îmbrăcate fru
mos (fig.)... — ...dar și 
modest.

VERTICAL: 1) Ca 
costum de mireasă 
Își are portul lui;

îmbrăcat cu... 
lire pentru 
calitate... —

2) Cu bogate sortimen
te vestimentare — Im- 
brăcați în alb și negru...;
3) ...pe mînecă — Efe
meridele.. lemei; 4) Ce
re o anumită costuma
ție — Imbrăcați în alb 
și negru la masă; 
Erou] unei pălării... 
cranizate •— In halat
— ...și în ghete; 6) 
în uniformă (dim.)
Orășel în Italia; 7) Nu
me masculin — La pă-

E

5) 
e- 

i
Ii

al fiecărui croitor — 
Materie primă pentru li
nele stole; 9) Pronume
— Are stofă —- Bun 
la piele; 10) In helancă
— Efectul exagerării 
modei vestimentare; 11) 
Pe umerar — Compo
zitor francez (1823— 
1892) — In cămașă; 
12) îmbrăcat cu gust — 
Minijupă de femeie... 
serioasă.

FABULĂ

FILOZOFIA
RAȚEI

— Tare ciudată e viața
(Filozofa uimită rața)
Nu fac nimic, doar măcăiesc 
Și nici măcar nu mă căiesc ! 
Pe ce idei să stau in viață ? 
(Decit pe oul meu de... rață I) 
De-aceea Omul, foc să-l arză 1 
Ei mă preferă doar... pe varză 
Și pentru el - de-aș fi din stin- 

că - 
Ideea „Rață" se mănîncă I

Soluția
problemei

cu cele patru 
reguli aritmetice 

apărută în 
numărul 6973

Lucrează cu

Vasilc MOLODE'

(5-8)

G EZE
(7,4) J

lărie 1 — Prefix; 8)

aleasă; 7)

EMINESCIANA

1 p
LULU ALBU

Dicționar : TANI,
ONE.

MONOVERBE
15-8)~

Bl V E R BE "
(5,8)

TRIVERBEL
(G, 2, 5 ) "Ț(7,2,4 ) -rasa

Bomboane
Medicul stomatolog 

englez Ivor Whittling a 
propus o noua rețetă 
pentru prepararea unor 
bomboane care să nu 
mai /ie dăunătoare din
ților. Amatorii de dul
ciuri nu vor mai fi ex
puși cariilor dentare.

inofensive
Noua rețeta se bazează 
pe folosirea unui hidrat 
de carbon care are un 
gust dulce însă. în ace
lași timp, nu produce 
fermentația din care re
zultă acidul dăunător 
zmalțului dentar.

Fără cuvinte !
Desen de I. LICIU

INDIA — In In
dia, țară vestită 
pentru ospitalita
tea sa, există din 
cele mai vechi 
timpuri un obicei 
unic în felul său. 
Astfel, pentru oas
peții care-j calcă 
pragul casei, indi
anul realizează 
dintr-un material 
care poate fi: o- 
rez, făină, flori, 
acuarele, etc. un 
desen decorativ a 
cărui semnificație 
se traduce prin u- 
rarea „bun venit!". 
Numele acestui o- 
bicej care nu exis
tă decît în India 
este : „Rangoli".

In foto: O tî- 
nără indiană u- 
rînd „bun venit" 
cu acest magnific 
„Rangoli" realizat 
din prafuri.

„goluri
încă din 1930, teore

ticianul Robert Oppen
heimer a prevăzut exis
tența „golurilor negre" 
în spațiu create de pră
bușirea gravitațională a 
anumitor corpuri ce
rești. In prezent, astro
nomii au descoperit pri
mele elemente de veri
ficare a acestei idei ca
re, la început, păruse 
fantastică.

O altă teorie, cu pri
vire la existența unor 
„goluri albe", emisă de 
astrofizicianul Robert M. 
Hjellming, de la Natio
nal Radio Astronomy 
Observatory de la Green 
Bank, din Virginia, pre
conizează existența unor 
surse de materie situate 
în exteriorul Universu
lui. Această ipoteză 

concordă cu următoarea 
observație a teoriticia- 
nului Robert Penrose :

albe" ?
„Dacă materia dispare 
în „goluri negre", ea 
trebuie să reapară în 
altă parte". Teza lui 
Hjellming se bazează pe 
constatarea că razele 
cosmice, razele X, ra

diațiile infraroșii și cele
lalte mișcări ondulatorii 
din Cosmos însumează 
o energie mult prea ma
re pentru a putea fi pu
să exclusiv pe seama 
transformării relativiste 
a materiei în energie. 
Adept al lui Laplace, 
astrofizicianul Hjellming 
consideră că nimic nu 
trebuie să se piardă și 
„golurile albe" trebuie 
să corespundă „golurilor 
negre". Aceste „goluri 
albe" s-ar găsi într-un 
alt Univers, neprecizat, 
încă. Propunerea este 
comodă, dar ca nu face 
decît să deplaseze pro
blema.

„Săptăinina politeței" care 
s-a desfășurat recent la 
Jersey City (S.U.A.) s-a în
cheiat cu mare succes. In 
restaurante și în cinemato
grafe, pe străzi și în auto
buze, toți locuitorii orașului 
s-au întrecut, timp de o săp- 
tămină, în acte de >olitetă

EPILOG CIUDAT 
LA „SAPTAMÎHA 

POLITEȚEI"
dintre cele mai rafinate. La 
șfîrșitul acestui interval, un 
juriu special s-a întrunit să 
distribuie premiile. Dar aici 
au început discuțiile: au
urmat dezbateri din ce în ce 
mai furtunoase, s-au profe
rat injurii și s-au aruncat 
chiar scaune. Rezu'tatul la 
care au ajuns membrii ju
riului a fost cu totul neaș
teptat : 14 persoane au fost 
spitalizate. Bineînțeles, pre
miile nu au mai fost atri
buite.
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A VÎNT
PUTERNIC
ÎNTRECERII
SOCIALISTE!
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(Urmare din pag. 1)

Un „Cocoși 
afumat

O trăsătură esențială a între
cerii socialiste este aceea de a 
antrena întreaga masă lie oa
meni ai muncii să obțină rea
lizări )a nivelul celor mai bu
ne colective. Spiritul de emula
ție trebuie să ducă acolo îneît 
fiecare schimb, fiecare brigadă, 
toate sectoarele și toate exploa
tările să raporteze zilnic și de
cadal realizării Cu care să se 
poată mindri. Bilanțul cu care 
s-a încheiat primul trimestru al 
anului nu ne poate da satisfac
ție. Alături de brigăzi și sectoa
re fruntașe cu rezultate bune 
și foarte bune există un număr 
eîestuj de mare de colective care 
nir și-au realizat angajamente
le asumate. Atunci cînd s-au 
angajat în întrecere, pe baza ze
cilor și sutelor de propuneri fă
cute de cei care lucrează direct 
în producție comitetele oame
nilor muncii și-au prevăzut pla
nul de măsuri concrete, și-au a- 
smnat sarcina de a crea condi
ții corespunzătoare Ia fiecare 
loc de muncă pentru înfăptui
rea acestor angajamente. Fap
tele, numeroase fapte arată că 
pe parcurs a scăzut preocupa
rea unora din aceste organisme 
colective de conducere pentru 
îndeplinirea măsurilor tehnico- 
OTganizatorice și politice stabili
te. Numai așa se explică faptul 
că Ia un număr încă mare de 
locuri de muncă nu se asigură 
condiții corespunzătoare pentru 
realizarea ritmică a planului, 
pentru utilizarea productivă a 
celor 6 ore de lucru din sub
teran. Ne. referim în mod deo
sebit ia slaba aprovizionare teh- 
iMco-materială, la nivelul scăzut 
al asistenței tehnice îndeosebi 
sn schimburile III și IV. In ace
lași timp trebuie arătat că nu 
peste tot organizațiile de sin

dicat și U.T.C. desfășoară o ac
tivitate politico-educativă cores
punzătoare pentru întărirea dis
ciplinei în muncă, pentru res
pectarea ordinei în așa fel in
cit timpul de lucru Ia fronturi
le de cărbune — respectiv cele 
<1 ore — să fie în întregime fo
losit in scopuri productive, nu 
combat operativ, cu destulă vi
goare și cu argumente convingă
toare manifestările de indisci
plină întîrzierile și absențele de 
Ja lucru, nu se preocupă cu toa
tă răspunderea de îmbunătăți
re permanentă a condițiilor de 
nnrncă și de viată.

Ziua oamenilor muncii trebu
ie să fie întîmpinată de toate 
colectivele cu rezultate remarca
bile. Tocmai de aceea este nevo
ie acum, mai mult decît oricind 
să se acționeze cu fermitate pen
tru aplicarea măsurilor tehnico- 
«rganizatorice și politice stabi
lite inițial 
impun pe 
țiilor de 
duc direct 
listă, care răspund nemijlocit de 
întreaga activitate politico-eco- 
nomică le revine în această pri
vință un rol hotăritor.

In tradiția întregului nostru 
popor, deci și a minerilor Văii 
Jiului, s-a încetățenit ideea de 
a întimpina Ziua celor ce mun
cesc de pretutindeni cu reali
zări remarcabile in construcția 
socialistă. MINERI AI VĂII 
JIULUI ! Dînd expresie acestei 
glorioase tradiții depuneți efor- 
•ktri sporite, faceți tot ce de
pinde de voi ca ziua de 1 Mai 
5972 să fie cinstită cu realizări 
în producție din cele mai fru- 
mo-ase, demne de frumoasele 
voastre tradiții.

Rodul muncii

și a altora care se 
parcurs. Organiza- 

partid, care con- 
întrecerea socia-

UN GRUP DE PENSIO
NARI — Lupeni. In situația 
dv. urmează să vă adresați 
comisiei de expertiză în raza 
căreia domiciliați, pentru a vi 
se elibera adeverință cum că, 
sînleți bolnav gradul II, fără 
drept de muncă.

POPESCU D. CONSTAN
TIN — Petrila. In condiția pe 
care ne-ați descris-o, sumele 
Ia care ați avut dreptul ca a- 
jutor de boală, sînt impuse 
impozitelor legale.

Referitor la cea de-a doua 
problemă asupra căreia cereți 
lămuriri, puteți cunoaște că 
în conformitate cu pct. 1 art. 
77, din Legea nr. 27/1966, pen
sionarii și beneficiarii de aju
tor social cu venit pînă la 
550 lei lunar, au dreptul în 
mod gratuit la asistență medi- 
estfă, medicamente, materiale 
sanitare și tratament ambu
latoriu,

In ce privește lămurirea si
tuației fiicei dv. vă reprodu
cem din codul familiei, textul 
care vă interesează :

I
I

I
I

, .ar
io r,

Cu cită satisfacție îți vorbesc 
pionierii despre munca lor, des
pre rezultatele activităților lor 1 Te 
destinzi, parcă, privindu-i, ascul- 
tîndu-i, în(elegîndu-i. Și, mai ales, 
atunci, cînd fructuoasele realizări 
sînt apreciate elogiativ de 
bitrii" muncii — educatorii 
din școală și de acasă.

l.a Școala generală nr. } Pe
troșani s-a deschis, zilele trecute, 
o expoziție permanentă cu vîn- 
zare a obiectelor confecționate 
de elevi în cadrul orelor din ate- 
lierele-școală. Expuse cu grijă 
(pentru că au fost și lucrate cu 
minuție și atenție'), obiectele — 
lucrări de mînă ale fetelor, din 
fier forjat, de lăcătușerie, electri
ce, de tîmplărie etc. — au început 
deja să atragă... clienți. Și cine 
sînt mai fericiți decît pionierii, 
care-și văd „marfa" examinată cu 
pretenții, lăudată I O bucurie ma
re le inundă fețele... E bucuria lu
crului bine făcut I

Există, în cadrul celui mai ma
rc complex comercial al Vulca
nului, un restaurant cu un nume 
care, la prima vedere, pare cel 
puțin... atractiv: ~
aur". Deci, de 
Care Cocoș ? 
după 
bul șoselei se 
curat apare în 
sale! Aurul presupune puritate, 
noblețe 1 E adevărat ? La „Coco
șul de aur" ceea ce tronează, în 
prezent, este tocmai dezordinea, 
lipsa curățeniei, afumătura pere
ților. Un local aproximativ nou, 
cu multă larghețe de spațiu, do
vedește aceeași... larghețe și în 
respingerea pretențiilor consuma
torilor la o ambianță mai acă
tării. Dacă „Straja" ar fi un res
taurant „de lux", am înțelege în
cadrarea „Cocoșului de aur" în 
categoria bodegilor de mina a 
cincea, dar așa ?! Așa-i că pla
nul „iese" și fără curățenie, 
varășe responsabil ?

ce se

„Cocoșul de 
aur! Care aur ?

Cocoșul chiar 
scaldă in col- 

sctttură și tot 
fața... suratelor

Intîltiire 
fructuoasă

to

întilnire dintre
Școala

O interesantă 
cadrele didactice de la 
generală nr. 1 Aninoasa și părin
ții elevilor a avut loc recent la 
clubul sindicatelor din localitate. 
In centrul discuției — probleme

a

de educație multilaterală a tinere
tului studios. Acțiunea, înscrisă 
în perimetrul unei vaste întreprin
deri de strîngere a legăturilor 
școală — familie, s-a dovedit a 
fi rodnică, multor părinți ai e- 
levilor limpezindu-li-se acum o 
serie de „probleme" care făceau 
obiectul unor discrepanțe dăună
toare dintre cei doi factori edu
caționali. Păcat, însă, că acțiunea 
nu a fost îmbrățișată de majori
tatea părinților elevilor acestei 
școli.'

Se așteaptă 
ceva

Revenim la o sesizare care, se 
pare, tinde să se... perpetueze : 
salubritatea cartierului Sohodol — 
Vulcan. Nimeni nu mișcă nici un 
deget prin acest cartier ! Nimeni ! 
Nici gospodarii de la sectorul 
I.G.C., nici locatarii cartierului, 
lnapetență gospodărească, „ago
nie" de primăvară ? Cine știe ? 
Cert e că acest cartier... somno
lează, așteaptă, parcă, ceva, cine 
știe de unde! Am străbătut, cu 
alte treburi, în urmă cu cîteva 
zile, cîteva străzi ale acestei 
„margini" a orașului. Ne aștep
tam ca desele sesizări ale cetă
țenilor (ca și cînd, în fond, nu și 
aportul lor s-ar cere să fie vă
dit !) să-și găsească un ecou oa
recare. Zadarnic... Oare cine va 
„trîmbița" deschiderea poftei de 
gospodărire a acestui cartier f Mai 
așteptăm I

V. T.
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.Soarele răsare la ora 5,31 și 
apune la ora 19,01. Zile trecute 
din an — 107. Zile rămase — 
259.

LUNI 17 APRILIE

Soarele răsare la ora 5,29 și 
apune la ora 19,02. Zile trecute 
din an — 108. Zile rămase — 
258.
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Activitatea de aprovizionare și desfacere 
fondului de marfă la nivelul cerințelor

(Urmare din pag. /)

Cu 
cursul 
că unitățile comerciale din orașul 
Lupeni au asigurat un fond de mar
fă corespunzător cerințelor, astfel 
că planul de desfacere a înregistrat 
valori cu aproape 3 milioane lei 
mai mult decît în 1970. La aceste 
realizări sc mai adaugă și activita
tea cooperativei meșteșugărești, cu 
peste 9 milioane lei.

Anul 1972 cuprinde creșteri și 
mai substanțiale, cu peste 3 mili
oane în sectorul de stat și cu pes
te 1 milion în cel cooperatist.

însemnatele cantități de produse 
vîndute an de an, dovedesc grija 
partidului și statului nostru socia
list pentru continua ridicare a ni
velului de trai al populației.

Desfășurînd un control permanent 
în teren, analize periodice cu con
ducerile organizațiilor comerciale și 
mai ales contact direct cu lucrăto
rii din comerț și populație,, am reu
șit să cunoaștem atît situația apro
vizionării cît și felul în care furni
zorii își respectă obligațiile contrac
tuale. Putem aprecia în acest sens 
că, anul trecut, furnizorii au res
pectat în general graficele de a- 
provizionare și calitatea produselor.

toate greutățile întîmpinatc în 
anului 1971 putem -aprecia

Comitetul executiv a urmărit în' 
permanență modul cum au fost e- 
mise și onorate comenzile către de
pozite, intervenind de fiecare dală 
pentru rezolvarea problemelor ridi
cate de buna aprovizionare și des
facere a produselor. Nu putem tre
ce cu vederea, peste faptul că unii 
furnizori, ne-au creat destule greu
tăți prin nerespectarea graficului de 
livrare a produselor.

Același fenomen l-am întînrpinat 
și în privința aprovizionării cu pro
duse industriale, în special la în
călțăminte.

Și furnizorii C.L.F. ne-au creat 
greutăți în aprovizionarea cu car- 

'tofi și alte produse, mai ales în 
preajma sezonului de iarnă.

Ținînd scama de toate lipsurile 
și neajunsurile semnalate în activi
tatea comercială, comitetul executiv 
a luat din timp o serie de măsuri 
pentru ca în acest an aproviziona
rea și desfacerea fondului de marfă 
să se îmbunătățească în mod radi
cal. In cadrul acestora un loc deo
sebit îl ocupă aprovizionarea rit
mică a tuturor unităților din re
țea, modernizarea și igienizarea a- 
cestora, organizarea unor cursuri 
pentru perfecționarea lucrătorilor 
din comerț, îmbunătățirea reclamei 
comerciale și organizarea unor ex
poziții cu vînzare, intensificarea

controlului sanitar și de specialitate 
în toate magazinele, depozitele și 
unitățile comerțului socialist și co
operatist.

Un accent deosebit vom pune pe 
sprijinirea și promovarea cadrelor 
tinere, înlocuind pe cei necorespun
zători și cu abateri disciplinare. Pen
tru a preîntîmpina cazurile negati
ve constatate în cursul anului tre
cut, față de care s-au luat măsuri 
disciplinare și penale, comitetul e- 
xecutiv, prin organul propriu de 
specialitate și conducerile organiza
țiilor comerciale respective, va 
tensilica munca de educare a 
turor lucrătorilor din comerț și va 
efectua un control sistematic

in-
tu-

0 1879 — S-a născut scri
itorul Gala Galaction (pseudoni
mul lui Grigore Pișctilcscu — 
m. 8. III. 1961) Nuvele repre
zentative : „Moara lui Călifar". 
„Gloria Constantini". „Lîngă 
apa Vodislavei", „De la noi Ja 
Cladova". Romane : „Roxana". 
„Papucii lui Mahmud", „Docto
rul Taifun". O proză lirică, ce 
împletește realul cu fantasticul, 
atitudine generoasă 0 1902 — 
.A murit medicul român Nicolae 
Kalindcru, unul dintre inițiato
rii cercetării științifice medicale 
din România (n. 1835) 0 1954 
— A murit Lucrețitt Pătrășcanu, 
militant de seamă al mișcării re
voluționare din țara noastră (n. 
1900) 01889 — In Anglia, s-a 
născut artistul Charlie Chaplin 
0 1972 — In “ ' ‘ ‘
fășoară alegeri pentru adunările 
departamentale și 
nicipale 0 1844 — S-a născut 
scriitorul francez Anatole France 
(m. 12. X. 1924) 0 1886 — 
S-a născut Ernst Thăltnann, mi
litant al mișcării comuniste și 
muncitorești germane și interna
ționale (m. 18. IV. 1944) 0 1972 
■— In Liban, prima etapă a ale
gerilor generale (următoarele — 
23 și 30 aprilie) 0 1828 -— In 
Spania a murit pictorul Francisco 
.Jose de Goya (n. 1746) 0 1972 

Astăzi are loc lansarea navei 
Spațiale „Apollo-16“.
1
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Columbia sc des-

consiliile mu-

aa aa
f

■^<*11 a
mergem i -sAt
EXPOZIȚII : La Casa de eul- 

pictttră și 
Filialei Petroșani a 

o 
a

tură, expoziția de 
grafică a .. .........
ll.A.P. — In sala bibliotecii, 
expoziție de metalo-plastie 
cercului, cuprinzînd aproape 40 
de lucrări (deschisă între orele 
9—12; 16—21).

CASE DE CULTURĂ — Pe
troșani. In sala de lectură, la 
ora 10, „Din basmele populare 
ale românilor"; Uricani — la 
ora 10, o dimineață de basme 
cemplelată cu proiecții de filme 
adecvate.

CLUBURI — Lonea.
18, în sala de spectacole — „In 
ritm cu muzica ușoară"; 
La ora 10,30, în sala de 
un medalion 
trat Hogaș - 
Aninoasa.
tractivă pentru tineret.

ba ora

Petrila. 
lectură, 

literar — Calis- 
viața și opera;

:. La ora 20, seară dis-

t

blica: Articolul 420, seriile I-II; 
PETRILA : Frații; LONEA — 
Minerul: Aeroportul, seriile I-II; 
ANINOASA : Moartea lilatelis- 
tulul; VULCAN : Anna celor 
I 000 de zile, seriile I-II; PA- 
ROȘENI : Secretul din Santa 
Vittoria; LUPENI — Ctiltuval: 
N-ani cîntat niciodată pentru 
tata; Muncitoresc: Eu siint Je- 
rom; BĂRBATENI : In ghiarele 
invizibile ale doctorului Mabuse; 
URICANI : ITclfo Dolly, seriile 
I-II.

cătorii auto; 18,00 Căminul; 
18,45 Scena — emisiune de ac
tualitate și critică teatrală; 19,10 
Noutăți cultural-artistice; 19,20 
1 001 de seri : „Prințesa Pătini- 
ța“; 19.30 Telejurnal; 20,15 Tea
tru foileton : „Mușatînii"; 21,15 
Lumea de mîine — „Habitat 
2000"; 21,40 Să înțelegem mu
zica; 22,30 .,24 de orc"; 22,50 
Campionatul mondial de hochei 
— grupa A : Cehoslovacia — 
Suedia (repriza a III-a). Înregis
trare de la Praga.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Duel straniu; Republica: 
Șase iulie; PETRILA : Frații; 
LONEA — Minerul: Bătălia de 
pe N'eretva, seriile I-FI; ANI
NOASA : Moartea filatclistului; 
VULCAN : Trimis extraordinar; 
PAROȘENI : Secretul din Santa 
Vittoria; LUPENI — Culturali 
Anna celor I 000 de zile, seriile 
I-II; Muncitoresc: Eu sini Je- 
ram; URICANI : Hello Dolly, 
seriile I-II.
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sub 
toate aspectele pe care le ridică 
activitatea acestor unități.

Aplicînd în viață directivele or
ganelor superioare de partid și de 
stat, Consiliul popular al orașului 
Lupeni va depune toate eforturile 
pentru ca activitatea comercială pri
vind aprovizionarea și desfacerea 
fondului de marfă, să se ridice la 
nivelul posibilităților reale și Ia ce
rințele populației. Rezolvarea acestor 
probleme în anul 1972 va asigura 
pentru cetățeni și oamenii muncii 
din localitate condiții din ce în ce 
mai bune pentru o aprovizionare 
îndestulătoare și o deservire civili
zată, așa cum o cer, de altfel, nor
mele comerțului nostru socialist.

3 a

DUMINICĂ PLINĂ
Și-au întins rujăria parfumată la 

soare zarzării, din coșurile florăre- 
selor zimbesc suave zambile, prin
tre sticle începute și mîini iuți de 
barman zbîrnîic, încă somnolentă, 
cîte-o muscă, vor începe în curînd 
să zumzăie și albinele, cu sensibili
tatea lor suspectă — e firesc, e a- 
prilie, e cald, e bine... E duminică. 
Poți să stai în casă ? Dacă poți, 
stai; aceste rînduri sînt destinate ce
lor care nu pot să stea. Și fug, 
pleacă... pentru că iubesc colțul ver
de al ierbii...

Ești amator de excursii. Ia... ca
lea Parîngului. Te recreezi și vei 
putea să asiști și la un concurs de 
schi al elevilor. Du-te! Dar du-te 
acum (după ce citești ziarul, bineîn
țeles I), să Atu te-apuce... căldurile 
pe drum !

Stadionul „fiul" va geme azi. Va 
geme din greu ! Handbid, rugbi, fot-

Avancronică
SPORTIVA

1 
I
I
8
1
8
8 
I.

0 1972 — începe al IV-lea 
Concurs național al vinurilor din 
țara noastră (între 17—22 apri
lie) 0 1925 — A fost creat 
Partidul Comunist din Coreea 
(de la 10. X. 1945 — Partidul 
Muncii din Coreea) 0 1919 — 
S-a născut dr. Osvaldo Dorticos 
Torrado, președintele Republicii 
Cuba 0 1909 — S-a născut 
Alain l’ohcr, președintele Sena
tului francez.

Spectacol 
de operetă
Opera de stal din Ti

mișoara prezintă marți, 
25 aprilie a. c., la ora 
17 și la ora 20,30, in 
sala Casei de cultură a 
sindicatelor d'm orașul 
Petroșani spectacole cu 
opereta în două părți 
CONTESA MARITZA 
de Emerich T Iman; 
versiune românească de 
V. Timus și N. Păun; 
libretul de ]. Brammer 
și .4. Grunwald.

Aceeași operă, prezin
tă miercuri, 26 aprilie 
a. c., la aceleași ore și 
tot la Casa de cultură, 
opereta în 3 acte DRA
GOSTE DE flGAN 
(libretul de A. H. Will- 
ner și R. Budanszky; 
muzica de Franz I.ehar; 
versiunea românească de 
V. Timus și P. Andrees- 
cu).

Biletele se vînd la a- 
genția Casei de cultură.

8,15 Gimnastica pentru toți;
8.30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica; 12,00 De strajă patriei.;
12.30 Emisiune în limba maghia
ră; 14,00 Tclesport. Fotbal : Di
namo—A.S.A. Tg. Mureș (Divizia 
A). Transmisiune directă de Ia 
Stadionul Dinamo. Gimnastică : 
Campionatele internaționale ale 
României. înregistrare de la sala 
sporturilor Florcasca; 16,00 Post
meridian; 17,10 Film serial pen
tru tineret : „Planeta giganților"; 
18,00 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean; 19,20 1 001 
de seri : „Prințesa Pătinița" —

de animație; 19,30 Telejur- 
20,10 Reportajul săptămî- 
„Cartca de aur"; 20,30 
artistic : „Departe de lu- 

dezlănțuită"; 22,40 Film 
Imagini din Da-

film 
nai; 
nii : 
Film 
mea 
documentar 
ncmarca; 23,00 Telejurnal; 23,15 
Gimnastică : Campionatele inter
naționale ale României. înregis
trare de la Sala Sporturilor Flo- 
reasca.

PROGRAMUL 1 : 6,00 Bule
tin de știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului; 10,0C 
Radiomagazinul femeilor; 10,3C 
Discuri lansate de Brenda Lee și 
Sacha Distel; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 întilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13,15 
Miniaturi instrumentale^ 13,3C 
Noi înregistrări de muzică popu
lară; 14,00 Unda vesela; 14,30 
Parada cîniecuhii; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Pagini simfonice 
de mare popularitate; 15,30 Se
rial radiofonic pentru tinerii as
cultători : „Start spre extraordi
nar". (Episodul I); 16,00 Din
discogralia lui Gianni Morandi; 
16,15 Sport și muzică; 18,45 
Cîntece populare; 19,00 Radio
jurnal; 19,15 Selecținni! din o- 
pereta „Sînge vicnez" de Johann 
Strauss; 19,30 Estrada dumini
cală; 20,00 Tableta de seară; 
22,00 Radiojurnal; 22,1|C Pano
ramic sportiv; 22,50 ' Moment 
poetic; 24.00 Buletin de știri: 
0,03—6.00 Estradă nocturnă

VâSfl
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FILM
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ultimul războinic; Repu-

15,35 Matineu de vacanță : 
„Băiatul din banca a doua" de 
Alccu Popovici; 16,20—17,00 
Curs de limba rusă (lecția a 
11-a); 17,35 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază; 17,40 La 
volan — emisiune pentru condu-

Ieri, temperatura maximă 
acrului ’ ~
plus 18 
plus 12 
de plus 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, ccr variabil. 
Precipitații slabe sub formă de 
averse. Vînt potrivit din sectorul 
sudic.

a 
la Petroșani a fost de 
grade iar Ia Paring de 
grade. Minimele au fost 
5 și, respectiv, plus 6

,.ART. 4 — Bărbatul sc poa
te căsători numai dacă a îm
plinit vîrsta de 18 ani, iar fe
meia numaj dacă a împlinit 
16. Cu toate acestea, pentru 
motive temeinice, se 
încuviința căsătoria 
care a împlinit 15 ani“.

încuviințarea de care sc fa
ce amintire, se poate da și de 
Consiliul popular al județului, 
în care domiciliază femeia.

Cum fiica dumneavoastră, 
va împlini 16 ani doar în oc
tombrie 1972, e limpede că e 
nevoie 
țarc.

de o astfel

NICOLAE
ani lucrați

poate 
femeii,

de încuviin-

— Vulcan, 
in poliție,

ȚOL 
Cei 12 
se consideră în grupa III-a de 
muncă, adică an pentru an. 
Restul de 7 ani pe care spu
neți că i-ați lucrat în subte
ran, se consideră în grupa 
I-a, ceea ce înseamnă că, pen
tru fiecare an, se dă un spor 
de 6 luni.

In această situație, dv. to
talizați 22 de ani și 6 luni.

Raportat la o asemenea ve
chime nu puteți beneficia de
cît la vîrsta de 62 de ani, de 
pensie vechime incompletă. 
Dacă ați avea în total lucrați 
25 de ani, eu spor eu tot,, ați 
putea primi pensie vechime 
integrală, la vîrsta de 57 de

RED.

bal. Să aibă oamenii ce vedea! La 
ora 11, joacă fetele. Handbalistele 
noastre, de! Gina Galan, și Ica 
Suciu, și Ana Maier, și Alice Tu
dor — toate și-au pus în gînd să-și... 
„usuce" adversarele. Joacă cu I oința 
Oradea. Meci greu! Ar trebui să 
le încurajăm mai . îndelung. Nu-s 
rele fetele I Dar sînt cam timide...

...Da, și după ce-ai văzut meciul 
de handbal, satisfăcut și înfometat, 
pleci frumos acasă. Nu te abate din 
drum, dacă vrei să mănînci liniștit 
și să ai timp spre a sosi din nou

la stadion. Joacă „greii"! Rugbiștii 
noștri, reîntorși, victorioși, din R.E. 
a Germaniei, primesc replica bucu- 
reștenilor de la „Gloria". Meci u- 
șor f In aparență. Nici un meci nu 
mai este ușor, de-acum pînă-n fi
nal, pentru Știința. Ce n-ar da rug
biștii de la „Gloria" să se... poată 
mindri cu o victorie asupra 15-lui 
petroșănean! Dar n-o să poată. Vă 
asigur...

Ji, pe urmă fotbal, fiul — Stea
gul roșu. După dușul . rece de la . 
Arad, băieții noștri primesc vizita • 
ocupanților locului 2 în clasament. 
Eotbaliștii de la poalele Timpei, 
sobri și deciși în acest campionat, 
nu au venit la Petroșani să piardă. 
Precis 1 Vor trage tare, să fim siguri 
de asta... Ce au de gînd ai noștri l 
Vă spun eu. Să cîștige. Și nu-și vor 
drămui eforturile în acest scop. Nici 
n-au de ce. Punctele vor rămîne 
aici. Rămîne doar să vedem dacă 
antrenorul lordache va trece sau nu 
eu vederea ieșirea inoportună a lui 
Stoian, de la Arad. Dacă se încear
că tolerarea indisciplinei, nu e bi
ne ! fiul poate ciștiga și fără Sto
ian ! Să n-avem emoții...

Așadar, Iseți-vă cafeaua și... pe 
stadion !

v. T.

(Urmare din pag. 1)

este primul
Pe măsura

surselor, sau pentru a Și le an
trena.

Alimentația — 
dintre acești factori, 
creșterii consumului de energie
este necesară o creștere echiva
lentă a rației alimentare iar în 
funcție de condițiile specifice 
de muncă, se impune și o ali
mentație diferențiată. Astfel, 
înainte de intrarea în mină 
muncitorul trebuie să consume 
alimente cu o valoare calorică 
de aproximativ 2 000 calorii. 
Exercițiul și antrenamentul, sînt 
următorii factori care contribuie 
la întreținerea și sporirea ca
pacității de muncă. Vîrsta 
sexul — au o mare pondere și 
trebuie să se țină seama de a- 
cestea pentru a se realiza o în
cadrare corespunzătoare a tine
rilor, vîrstnicilor și femeilor. 
Alți factori psihologici ca de 
exemplu aptitudinile, interesul, 
voința de a munci, atitudinea 
fată de muncă — constituie 
factori Ce influențează în cel 
mai înalt grad capacitatea de 
muncă.

Condițiile mediului de muncă 
au, de asemenea, o deosebită 
importanță. Trebuie subliniat că 
adesea, în industria minieră se 
pierde din vedere aspectul eco
nomic-social al necesității unei 
ambianțe corespunzătoare, con- 
siderîndu-se numai aspectul de 
protecție a muncii.

Condițiile social-culturale, cu 
cît un om are nivelul profesio
nal și cultural mai ridicat, cu 
atît muncește mai eficient și cu 
mai puțin consum de energie. 
Modul de folosire a rezervei de

Exploatarea minieră 
DÎLJA

Organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi

două posturi maiștri aeraj
un post tehnician principal normator
un post șef depozit

Condițiile de angajare conform H.C.M. 
914/1968 și Legii nr. 12/1971. Informații su
plimentare se pot obține la biroul personal al 
exploatării.

Concursul va avea loc în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 8,00, la sediul Exploatării miniere 
Dîlja.

energie în timpul liber influen
țează asupra capacității de mun
că.

Cundseînd acești factori, și 
influența lor, este util de știut 
cum se poate obține o creștere a 
randamentului fără a se afecta 
capacitatea de muncă.

In general ziua de muncă se 
poate împărți în două etape dis
tincte : munca și repaus-odihnă. 
O creștere a primei etape nu se 
poate face decît în detrimentul 
celej de-a doua. Problema du
ratei muncii nu are numai un 
aspect general (uman sau econo
mic) ci ridică probleme deose
bite medieilor, psihologilor, so-

ciologilor, deoarece o repartiție 
nerațională a timpului de lucru 
provoacă schimbări profunde în 
modul de viață, în obiceiurile 
oamenilor. Numeroase cercetări 
experimentale Și anchete au in
dicat că diminuarea duratei zil
nice sau săptămînale a muncii 
poate declanșa o creștere a ran
damentului orar și diminuarea 
fenomenului de oboseală. Unii 
cercetători afirmă, chiar, că o 
oră în plus, de odihnă, acorda- 

zilnic, o zi în plus în fieca- 
săptămînă, sau cîteva 
lună, valorează uneori 
întreg concediu.

Activitatea în industria

tă
•re 
pe 
un

mi-

îiieră sc caracterizează prin 
munca în schimburi, această ro
tație fiind inevitabilă. Pentru a 
se preveni însă oboseala gene
rată de această muncă în selum- 
butri țrebuie luate o serie de 
măsuri care nu se 
numai la activitatea propriu zi
să. ci ie extind mai ales asupra... 
timpului liber. Adaptarea la 
munca în schimburi depinde în 
mare 
rațională 
de creare 
locuit 
rarca 
male 
factor

mărginesc

de utilizarea 
timpului liber, 

condițiilor de 
și viață, de 
unei participări 

1a viața socială.
care favorizează

măsură
a

a 
viață, asigu- 

nor- 
Un 
in-

stalarea ohoselii este alcoolul 
care, contrar unor opinii total 
greșite, nu mărește forța Ș> nici 
rezistența la oboseală, el mas
chează doar efectele oboselii. 
Consumul de alcool contribuie 
la producerea accidentelor deoa
rece are efect dezorganizator ie 
asupra activității motrice și a- 
tenției și creează o stare de în
credere exagerată în forțele pro
prii.

In concluzie, pentru a rezuma 
cele de mai sus amintim com
parația cercetătorului L. Brau- 
lea: fiecare muncitor posedă un 
capital fiziologic, care îi dă po
sibilitatea să aibă „un credit fi-

ziologic". Pe măsura efectuării 
lucrului, el uzează acest „credit" 
și contractează o datorie fiziolo
gică care variază în funcție de 
natura activității sale profesio
nale. Cu cît datoria este mai 
mare cu atît mai mult timp va 
fi necesar pentru plata ci, pen
tru remedierea completă Ia re
paus.

Rezultă că orice modificare în 
activitatea profesională, în me
diul de lucru și în condițiile ex- 
traprofesionale care va mări 
stressul fiziologic, va mări și da
toria Și timpul necesar pentru 
revenire; concluzia este tot atît 
de valabilă și în sens invers, 
decj reducerea timpului de 
muncă duce ta creșterea posi
bilităților de refacere ti capaci
tății de muncă.

Scopul celor care organizează 
procesul de muncă în special în 
minerit, unde intervin o seric 
de factori specifici care duc Ia 
creșterea faligabilității, trebuie 
să fie acela de a organiza astfel 
munca incit, la sfîrșitul schim
bului, reacțiile să fie 
sau foarte apropiate de 
obținute 
muncă.

Alături 
(medicale 
pentru scăderea morbidității 
mai ales a antracosilicozei, redu
cerea zilei de lucru de la 8 ore 
la 6, însumează în decurs de 30 
de ani de activitate subterană 
(presupitnînd că muncitorul lu
crează constant în această in
dustrie) un total de 20 000 ore 
muncă mai puțin și totodată o 
considerabilă reducere a timpu
lui do expunere la noxele profe
sionale.

Ia începutul

aceleași 
reacțiile 
zilei de

generalede măsurile
și tehnice) care se iau
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angajează urgent
• șef birou contabilitate financiar
® contabil principal
• contabili
• brancardieri

«
o

Condiții de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914z1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la sediul spitalului din Petro
șani, str. Constructorul, nr. 5, telefon 1430.

Mica publicitate
ÎNCHIRIEZ atelier în curte, în centrul orașului Petro

șani. Adam Ioan, str- Republicii 57.

VIND Moskvici 408. Micii Klein 47, Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Halasz 
Ghcorghe, eliberată de Preparația Pctrifa. O declar nulă.

VIND Wartburg. Vulcan, Republicii 64, bl. E 4, sc. 7, 
ap. 7 — dr. Sieoe.

VIND aparat auzit în ureche, ntarcă germană, cartier 
8 Martie, bloc 16/47, Petrila.

INCUNOȘTINȚĂM
pe cei interesați că anunțurile la rubrica „mica 
publicitate" au următoarele tarife :

— pierderi 1 leu cuvîntul
— tecții-meditații 2 tei cuvîntul
— cererj de serviciu 1,50 lei cuvintul
— oferte de serviciu 2,50 lei cuvîntul
— schimb de locuință 2,50 Iei cuvintul
— închirieri o lei cuvîntul
— vinzări-cumpărări 3 lei cuvintul
— anunțuri de familie 2 lei cuvintul
— diverse 3 lei cuvîntul
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SANTIAGO DE CHILE 
Corespondentul Agerpres, 
Pop, transmite : In plenara 
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și dezvoltare continuă dezba
terea politică generală.

„Aș dori să încep cuvîntarea mea, 
a spus subsecretarul Departamentu
lui dezvoltării din Argentina, Râul 
Desmares Luzuriaga, exprimînd con
vingerea că posibilitățile noastre de 
dezvoltare rezidă, în mod funda
mental, în efortul propriu. Nu tre
buie, totuși, să nu luăm în consi
derare rolul complimentar al asis- , 
tenței externe, deși asistența cea mai 
concretă pe care ne-o pot acorda 
țările industrializate constă, fără în
doială, în eliminarea tuturor restric
țiilor din comerțul internațional11. 
In legătură cu activitatea 
U.N.C. E.A.D., delegatul argentinian 
aprecia că „după etapa încheiată a 
confruntărilor de principii, a discu
țiilor și ideilor generale trebuie să 
urmeze, acum, etapa aplicării aces
tor principii. „Delegatul argentinian 
a solicitat o cooperare mai mare din 
partea țărilor industrializate, mai 
ales pe calea regimului preferențial, 
la sprijinirea exportului dc produse 
manufacturate ale țărilor în curs de 
dezvoltare11.

Gustav Florn, președintele Con-

Eugen
Con l e-

șuiului 
preciat, 
tribuna 
lor din 
la un 
curs de dezvoltare. Totodată, el a 
menționat că la U.N.C.T.A.D.-III, 
unele țări ale Pieței comune au po
ziții deosebite în unele probleme ale 
acestui dialog; dc pildă, în legătură 
cu gradul de acces al produselor 
din țările lumii a treia pe piețele 
lor.

Șeful delegației din Coasta de 
Fildeș, Konan Bedie, ministru al e- 
conomiei și finanțelor, a arătat că 
ritmul creșterii produsului real brut 
în țările în 
fost dc 2,4 
procentului mediu al creșterii eco
nomice din 
referit și la 
rilor în curs de dezvoltare, cit 
ritm anual de creștere ridicat. 
1969, relata vorbitorul, datoriile 
terne ale țărilor în curs dc dezvol
tare au depășit 60 miliarde dolari. 
Delegatul din Coasta de Fildeș a 
propus organizarea unei conferințe 
a șefilor de state pentru discutarea 
problemelor dezvoltării lumii a treia 
și a cerut un acces mai larg pentru 
produsele țărilor în curs dc dezvol
tare pe piețele țărilor dezvoltate.

ministerial al C.E.E., a a- 
în discursul rostit de la 

conferinței, că poziția țări- 
Piața comună este receptivă 

dialog deschis cu țările în

curs de dezvoltare a 
la sută, cifră inferioară

altc țări. Vorbitorul 
datoriile externe ale

s-a 
ță- 
un 
In 

ex-

Primirea de către președintele
Allende a delegației române 
la Conferința

©
U.N.C.T.A.D.

Nixon si-a
încheiat vizita în Canada C

SANTIAGO DE CHILE 15. — 
Corespondentul Agerprcs, Eugen 
Pop, transmite: Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, a 
primit la palatul „La Moneda11 pe 
șeful delegației române care partici
pă la Conferința U.N.C.T.A.D., 
Nicolae Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, precum și pe Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, care, în frun
tea unei delegații guvernamentale 
economice, vizitează Chile.

Ministrul Nicolae Nicolae a trans
mis președintelui Salvador Allende 
un mesaj cu urări de prosperitate 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd totodată spe
ranța că cea de-a IlI-a Conferință 
U.N.C.T.A.D. — pentru a cărei 
desfășurare guvernul și poporul chi
lian au depus eforturi remarcabile

— va înregistra succesele așteptate.
Ion Mineu și-a exprimat satisfac

ția în legătură cu recenta semnare, 
cu prilejul vizitei delegației guver
namentale economice române, a a- 
cordului complementar la acordul 
guvernamental de colaborare și co
operare tehnică existent între Ro
mânia și Chile, prin acest acord 
complementar, referitor la coopera- 
rea în domeniile extracției de mi
nereu, al metalelor neferoase și teh- 
nico-științific, deschizîndu-se noi 
perspective colaborării reciproc a- 
vantajoase între cele două țări.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Salvador Allende a 
transmis salutul său cordial și urări 
dc bine președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
și guvernului român. Totodată, pre
ședintele Allende a dat o înaltă a- 
preciere aportului specialiștilor ro
mâni la dezvoltarea cooperării din
tre cele două țări.

La primire au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasilc Dumitrescu, 
ambasadorul României la Santiago 
de Chile, și Eraclie- Milițescu, direc
torul întreprinderii miniere mixte 
chiliano-române.

OTTAWA 15 (Agerpres), — 
Președintele Richard Nixon și-a 
încheiat sîmbătă vizita oficială 
de două zile în Canada, reîntor- 
cîndu-se la Washington. După 
cum relatează agenția Associa
ted Press, președintele Nixon,

împreună cu primul ministru 
Pierre Elliott Trudeau, au sem
nat un acord privind adoptarea 
unor măsuri comune în vederea 
depoluării Marilor Lacuri de la 
frontiera celor două țări.

ulturii din une 
socialiste

ilor
ra

adresat Conferinței U.N.C.T.A.D.
>

primit cu mare interes
SANTIAGO DE CHILE 15. — 

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Cea de-a treia Con
ferință a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare prefigurează, 
încă de la începutul dezbaterilor în 
ședințele plenare, o preocupare sus
ținută pentru abordarea realistă, 
constructivă, a problemelor izvorîte 
din necesitatea unei cooperări inter
naționale stimulatoric pentru progre
sul general al popoarelor.

Din discuțiile pe care le-am a- 
VUt cu o scrie de delegați se degajă, 
că un element comun al aprecieri
lor, ideea că cea de-a treia Confe
rință U.N.C.T.A.D. reprezintă fo
rumul la care vor trebui să se con
cretizeze anumite soluții ale cola
borării internaționale, atît dc ne
cesare pentru depășirea subdezvoltă
rii. In cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu Anton Vratușa, șeful 
delegației iugoslave, Herman Santa 
Gruz, conducătorul delegației chilie
ne, și Luis Marchand, șeful delega
ției peruviene, am avut prilejul să 
vin în contact cu opinii în care, 
subliniindu-se complexitatea și di
ficultățile problemelor cu care este 
confruntată lumea a treia, se expri
mă, în acelașj timp, convingerea că 
dezbaterile de la U.N.C.T.A.D.-III, 
pot aduce o contribuție efectivă la 
materializarea treptată a deziderate
lor dezvoltării.

In aceste discuții am putut con
stata, de asemenea, înalta prețuire 
care se acordă poziției țării noas
tre, exprimată în mesajul adresat 
Conferinței U.N.C.T.A.D. de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
(jeaușescu. Se dă o înaltă apreciere 
clarității cu care se arată, în acest 
fhesaj, că România împărtășește

preocupările 
s-au angajat 
economii puternice, independente, de 
a face din relațiile intienaționale 
economice, științifice, tehnice și cul
turale un factor al progresului mul
tilateral, al apropierii și bunei în
țelegeri între popoare. „Mesajul pre
ședintelui Ceaușescu m-a impresio
nat profund11, ne-a declarat Anton 
Vratușa, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv federal al Iugoslaviei. 
„Mesajul a exprimat o gîndire iden
tică cu preocupările pe care le are 
Iugoslavia în domeniile abordate, 
îmi este deosebit de plăcut să subli
niez că între delegația română și 
delegația iugoslavă există, atît aici 
la U.N.C.T.A.D., cît și la alte în- 
tîlniri internaționale, o colaborare 
armonioasă, fecundă și frățească11.

Exprimînd stima și considerația 
deosebită cu care a fost primit me
sajul președintelui Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, șeful dele
gației chiliene, ambasadorul Flernan 
Santa Cruz, a subliniat însemnăta
tea poziției țării noastre în care 
progresul și dezvoltarea economică 
și socială a tuturor popoarelor sînt 
privite în strînsă legătură cu pro
movarea unor noi relații în viața 
internațională, bazate pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc. După cum se știe, mi-a de
clarat Hernan Santa Cruz, Chile 
promovează — așa cum se arată în 
discursul inaugural al președintelui 
Allende — o politică de cooperare 
internațională, bazată pe principiile 
respectului deplin pentru indepen
dență și suveranitatea fiecărei țări.

tuturor statelor care 
pe calea făuririi unei

„Este un mare și important sprijin 
acordat Conferinței, astfel ca
racterizează mesajul președintelui 
Ceaușescu șeful delegației peruviene, 
Luis Marchand, care a declarat : 
„Președintele României exprimă o 
gîndirc constructivă, care vine în 
sprijinul aspirațiilor la accelerarea 
dezvoltării tuturor popoarelor, la li
chidarea decalajelor existente azi în 
lume". „împărtășim această poziție. 
Neintervenția și egalitatea juridică 
deplină a statelor trebuie să fie 
piatra unghiulară a tuturor relații
lor internaționale".

Ketebi Moyidba Nondjolonba, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Zair, ne-a de
clarat : „Admir grija permanentă 
pe care acest marc om de stat o 
manifestă, atît din partea sa, cît și 
din partea poporului român, pentru 
instaurarea unei adevărate prietenii 
între popoare și pentru o colabora
re internațională eficientă".

le-

CRIZA DIN
CARBONIFERA

Localitate tanzaniană
atacată de avioane

portugheze
DAR ES SALAAM 15 (Agerpres). 

Postul de radio tanzanian, reluat de 
agenția Reuter, a anunțat că 13 a- 
yioane portugheze, venind din Mo- 
zambic, au pătruns în spațiul aerian 
ăl Tanzaniei, atacînd localitatea de 
frontieră Kitaya. Un purtător dc cu

vînt oficial a declarat că, în 
unui raid întreprins anterior 
pra localității Kitaya de două 
ne portugheze, unul dintre
aparate a fost doborît dc artileria 
antiaeriană tanzaniană.

cursul 
deasu- 
avioa- 
aceste

BONN 15 (Agerpres). — Criza 
din industria carboniferă vest- 
germană, care afectează deose
bit de grav, de peste un dece
niu, regiunile Ruhr și Saar, 
continuă să provoace închiderea 
minelor și duce la concedierea 
unui mare număr de muncitori 
din subteran. Astfel, în ultimele 
zile, în Ruhr au mai fost în
chise două exploatări carbonife
re, una din ele fiind cunoscuta 
mină „Katharina11, veche de pes
te 70 de ani. Așa-numitul „pro
gram de adaptare11, elaborat de 
patronat, prevede închiderea în 
viitorul apropiat, în zonă Essen, 
a altor patru mine.

Relevînd proporțiile crizei in
dustriei carbonifere din R.F. a 
Germaniei, ziarul „Suddeutsche 
Zeitung11 subliniază că „la fieca
re trei luni, în medie, în Ruhr 
dispare cîte o mină11. In anul 
1972, cel mai mare concern vest- 
german din sectorul carbonifer, 
„Ruhrkohle Ag“, intenționează 
să închidă „cel puțin11 
mari mine și trei într 
pentru producerea

patru 
reprinderi 

cocsului.
Ș

Din nou start spre
Numărătoarea inversă se apro

pie vertiginos de cifra zero. As
tăzi, la ora 17,54 GMT, nava 
„Saturn-3“ își va lua zborul spre 
Lună. Și cu aceasta, numărul mi
siunilor cu echipaj uman care au 
zburat spre satelitul natural al 
Pămîntului va ajunge la cifra 8 
iar cel al aselenizărilor cu pa
sageri la bord — la 5. Protago
niștii acestui zbor, cunoscuți, de 
altfel, încă de la începutul pre
gătirilor misiunii Apollo-16, sînt 
John Young, Charles Duke și 
Thomas Mattingly.

După o evoluție de patru zile 
în spațiul interplanetar, Young 
și Duke vor realiza, joi 20 a- 
prilie, prima aselenizare în emis
fera de sud a Lunii. Lem-ul lor, 
denumit în această misiune O- 
rion, va trebui să se așeze în 
zona dintre Muntele de Piatră 
și Muntele Cețurilor, la 80 km 
nord de imensul crater Descartes, 
situat, la rîndul său, la 300 km 
de Ecuatorul lunar.

Ca și predecesorii lor, Scott și 
Irwing, cei doi astronauți vor dis
pune de un jeep electric, a cărui 
manevrare va fi însă ceva mai 
dificilă, dat fiind terenul mult 
mai accidentat pe care vor trebui 
să se deplaseze. Ținînd seama de 
oboseala pe care au reclamat-o

Scott și Irwing, noua misiune a 
prevăzut cinci ore suplimentare 
de staționare pe Lună, consacrate 
exclusiv odihnei.

Poate mulți se întreabă de ce 
din nou Luna, acest astru calm, 
rece și fără viață I In ultimii 11 
ani, au fost trimise 
direcție 39 de sonde 
americane. Realitatea 
na s-a dovedit a fi 
zabil laborator de 
observații. Știința despre Lună nu 
a reușit să răspundă pînă în pre
zent la două întrebări fundamen
tale : care este vîrsta și care este 
originea acestui satelit ? Răspun
surile ar furniza date prețioase 
pentru ' ' ’ ' ' ' ' ' ''
pentru 
solar.

Cele 
lunară 
dente — dintre care o zecime a 
fost analizată de un număr de 
800 de oameni de știință din 17 
țări — arată că între compozi
ția chimică a rocilor lunare și 
terestre nu se poate stabili o si
militudine și chiar formarea lor 
a fost diferită. Astronauții Young 
și Duke vor trebui să culeagă e- 
șantioane de rocă cristalină de pe 
platourile craterului Descartes, 
deoarece s-a apreciat că acestea

în această 
sovietice și 
este că Lu- 
un inepui- 
cercetare și

istoria Pămîntului, ca și 
aceea a întregului sistem

173 de kilograme de rocă 
aduse de misiunile prece-

ar fi cele mai vechi, datlnd de 
la formarea Lunii și a sistemului 
solar. Tot ei vor trebui să aducă 
și o cantitate de praf lunar — 
modificat mereu de permanentele 
bombardamente cosmice și de via
turile solare.

Oamenii de știință nu au reu
șit încă să găsească o explicație 
a slabului magnetism al rocilor 
lunare, acesta reprezentînd a mia 
parte din magnetismul rocilor te
restre. La bordul echipajului A- 
pollo-16 se va afla și un eșantion 
de rocă lunară adusă de misiu
nea Apollo-14. Roca a fost to
tal demagnetizată pe Pămînt și 
va trebui să se urmărească acum 
dacă ea se va magnetiza din nou.

Se știe că Luna este un astru 
rece. Măsurătorile fluxului termic 
(cu ajutorul unor termometre in
troduse la o adîncime de 2 m în 
solul lunar) au semnalat o anu
mită degajare de căldură care, 
însă, dacă ar putea fi acumulată 
timp de un an la suprafață, abia 
ar reuși să topească o bucățică dc 
gheață groasă dc 25 m. Cerce
tările dc pînă acum au stabilit că 
această căldură provine din dezin
tegrarea rocilor radioactive.

Rețeaua de seismometre insta
lată pe Lună a demonstrat că, sub

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

Mișcări de amploare în favoarea 
ratificării tratatelor încheiate de 

R. F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și R. P. Polonă

BONN 15 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o adunare organizată 
de P.C. German la Oldenburg, Kurt 
Bachmann, președintele partidului, 
a relevat amploarea pe care a luat-o 
în R. F. a Germaniei mișcarea în 
favoarea ratificării tratatelor înche
iate de această țară cu Uniunea So
vietică și R. P. Polonă.

Arătînd că în favoarea ratifică
rii tratatelor militează 
muncitorii, sindicatele, 
prezentanți ai clerului 
gorii ale populației

în mod ferm 
tineretul, re- 
și alte cate- 
vest-germane,

Kurt Bachmann a subliniat că P.C.

orc, a lucrului, pînă la data de 25 
aprilie.

German va continua să-și mobilizeze 
toate forțele pentru a contribui la 
ratificarea celor două documente. 
Ratificarea tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia ar reprezenta un aport de 
cea mai mare importanță la întări
rea păcii în Europa și respectivul 
act este dc o marc importanță pen
tru viitorul R. F. a Germaniei — 
a spus președintele P.C. German.

pina producerea unor acte teroris
te, autoritățile din capitala Irlandei 
de Nord au hotărît interzicerea, în- 
cepînd dc la 17 aprilie, a circula
ției tuturor autovehiculelor, între 
orele 11 și 1-8, în centrul orașului.

Agențiile internaționale dc presă 
menționează că această măsură a fost 
luată în urma recentei recrudescențe 
a actelor de violență. Astfel, numai 
în cursul ultimelor 48 de ore, au 
explodat în Irlanda de Nord aproa
pe cincizeci de bombe, provocînd 
numeroase pagube materiale.

0 Sindicatul național al mari
narilor japonezi, care reunește 
160 000 de membri, a început prima 
serie de acțiuni greviste în cadrul 
actualei campanii de primăvară a 
oamenilor muncii' din țară, desfă
șurate în sprijinul revendicărilor 
lor. Greva marinarilor va afecta cir
ca 3 000 de nave și va consta în 
întreruperea zilnică, timp de cîtcva

INDUSTRIA
VEST-GERMANA

Presa vest-germană menționea
ză că, în prezent, se elaborează 
„un nou plan de închidere a 
minelor11.

In afară de desființarea ex
ploatărilor carbonifere conside
rate ..nerentabile11, se înmulțeș
te, de. asemenea, numărul așa- 
numitelor „schimburi libere11 de 
lucru, sistem în care minerii 
sînt lipsiți de posibilitatea de a 
lucra numeroase ore pe săptă- 
mînă, fapt ce atrage reducerea 
corespunzătoare a salariilor. 
Astfel, într-una din zilele lunii 
martie a.c., asemenea „schim
buri libere11 au afectat peste 
60 000 de mineri.

Referindu-se la cauzele crizei 
industriei carbonifere, presa. Și 
observatorii economici mențio
nează printre principalele moti
ve ofensiva desfășurată pe pia
ța vest-germană a combustibili
lor de către monopolurile petro
liere americane și britanice, 
precum și importul de cărbune 
din S.U.A., care concurează pro
ducția autohtonă.

Luno
de nn milion pe Pă-

Apollo-16 va instala 
cameră cu raze ultra-

acest aspect, Luna este calmă — 
aici are loc în medie un cutremur 
pe zi față 
mint.

Misiunea 
pe Lună o
violete și un detector de raze 
cosmice. Camera va permite foto
grafierea a aproximativ 10000 de 
corpuri cerești, dintre care pri
mele vor fi. Pămîntul, galaxia 
Andromeda, Norii lui Magellan 
etc. Aceeași cameră va trebui să 
detecteze prezența hidrogenului 
și a gazelor rare nu numai în sis
temul solar, ci și în galaxiile cele 
mai îndepărtate.

In sfîrșit, misiunea Apollo-16 
va transporta, pentru prima dață, 
dus-întors, 60 milioane microbi, 
grăunțe de creson și de fasole și 
ouă de crevete, cu scopul de a 
fi supuse radiațiilor care există 
la distanța de 400 000 km de Pă- 
mînt.

Acesta va fi, în esență, progra
mul echipafului Apollo-16. Mi
siunea lui se va încheia la 28 a- 
prilie, dată la care vor fi aștep
tați de portavionul „Ticondero
ga", ancorat în Pacificul central.

Eugen CRISTEA

I

0 In circumscripția electorală 
Mcthyr, din Țara Galilor, au avut 
loc alegeri pentru ocuparea unui loc 
rămas vacant în Camera Comune
lor. Victoria a fost obținută de can
didatul laburist Edward Rowlands, 
care a obținut 15 562 voturi.'Can
didatul Partidului conservator a su
ferit o serioasă înfrîngere, deținînd 
numai 2 366 voturi, mai puține chiar 
dccît candidatul unui partid local 
galez.

0 Agenția China Nouă anunță 
că guvernul R. P. Chineze și gu
vernul Insulei Mauritius au hotărît 

■ să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă.

0 In cadrul Comisiei pentru a- 
faceri externe a Bundestagului vest- 
german au luat sfîrșit dezbaterile pe 
marginea tratatului încheiat cu 
U.R.S.S. și s-a trecut la examinarea 
tratatului semnat la Varșovia. Co
misia nu a luat nici o hotărîre în 
legătură cu primul tratat, membrii 
ei, atît cei cin partea coaliției gu
vernamentale, cît și cei ai opoziției, 
hotărînd să se pronunțe prin vot 
asupra ambelor documente la 25 a- 
prilie.

BAGDAD 15 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat militar difuzat 
de postul dc radio Bagdad și citat 
de agențiile France Presse, Associa
ted Press și Reuter, „la 11 aprilie, 
forțele armate iraniene au deschis 
focul asupra unui automobil al po
liției irakiene în regiunea Khanna- 
kin la frontiera cu Iranul. La 12 
aprilie, o mașină de depanare, tri
misă de autoritățile irakiene pentru 
a degaja automobilul incendiat, a 
fost prinsă sub focul forțelor ira
niene. Armata irakiană a fost ne
voită să riposteze. Angajamentul ar- 

care a început la 12 aprilie, 
la 14 aprilie11.

mat,
a luat sfîrșit

★
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15 (Agerpres). — Un 
Stalului Major Gene

ral al forțelor armate iraniene, 
blicat sîmbătă după-amiază și 
luat dc agențiile France Presse, 
sociated Press și United Press 
ternational, declară că „trei
darmi iranieni au fost capturați, la 
10 aprilie, în apropiere de Naphti 
Sanh, în Kurdistan, dc către forțele 
armate irakiene".

Comunicatul precizează că inci
dentele de frontieră cu Irakul au 
început la 10 aprilie prin această 
acțiune și au continuat pînă în ziua 
de 14 aprilie.

♦

Accident
de cale
ferată

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
Agenția Taniug anunță că în a- 
propiere de Zagreb, la 15 apri
lie, s-a produs un grav accident 
de cale ferată. Din cauze încă 
necunoscute, expresul interna
țional Atena—Belgrad—Zagreb 
—Paris a deraiat, s-a răsturnat 
și a luat foc. Șase din cele zece 
vagoane au ars complet. Trei 
persoane și-au pierdut viața, iar 
alte cîteva zeci au fost rănite. 
Pagubele materiale sînt consi
derabile. Persoanelor rănite li 
s-a dat primul ajutor, ele fiind 
transportate la cele mai apro
piate clinici.

0 Filmul finlandez „Pilvilin- 
na“ a fost distins cu marele pre
miu al celui de-al 15-lea 
val internațional a! filmului 
San Remo.

Premiul pentru cea mai 
partitură muzicală a fost 
dat filmului canadian 
Antoine" de Claude Jutra. Szan- 
dor Oszter (R. P. Ungaria) a 
primit premiul pentru cea mai 
bună interpretare masculină, în 
rolul din filmul „Kitores", iar 
Luciei Bose i-a revenit premiul 
pentru cea mai bună interpretare 
feminină, pentru un rol din fil
mul italian „Arcana".

Festi- 
dc la

bună
acor- 

,.Unchiul

BERLIN 15. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : Intre 10 și 14 aprilie, la 
Berlin a avut loc o consfătuire 
la care au luat parte Pavel Ma- 
tev, președintele Comitetului 
pentru Artă și Cultură din R.P. 
Bulgaria, Miloslav Bruzek, mi
nistrul culturii al R.S. Cehe, 
Miroslav Valek, ministrul cultu
rii al R.S. Slovace, Klaus Gysi, 
ministrul culturii al R.D. Ger
mane, Stanislaw Wronski, mi
nistrul culturi; și artelor al R.P. 
Polone, Dumitru Popescu, preșe
dintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste al Republi
cii Socialiste România, Pal Ilku, 
ministrul învățămintului și cul
turii al R.P. Ungare, Ekaterina 
Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S.

In timpul consfătuirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, de înțelegere recipro
că, miniștrii au făcut tin schimb 
de experiență privind construc
ția culturală din țările lor, s-au 
informat reciproc despre succe
sele în domeniul culturii, des
pre importanța crescîndă a cul
turii în societatea socialistă și 
comunistă și în lupta împotriva 
ideologiei imperialiste.

In afară de aceasta, au fost 
discutate probleme actuale ale 
colaborării culturale între țări
le care au luat parte la consfă
tuire.

Participanții la consfătuire au 
subliniat rolul activ al țărilor 
socialiste în dezvoltarea colabo
rării culturale internaționale și, 
mai ales, necesitatea lărgirii 
schimbului cultural cu țările Eu
ropei, pentru ca în spiritul „De
clarației privind pacea, securi-

tatea și colaborarea în Europa11, 
adoptată la Praga, în ianuarie 
a.c., de către Comitetul Politie 
Consultativ al Statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, să se contribuie, cu ajuto
rul mijloacelor culturale, la ca
uza securității și păcii în Europa.

Participanții la consfătuire 
consideră că operele de artă și 
colaborarea culturală între țări 
pot aduce o contribuție însem
nată la lupta popoarelor, a for
țelor înaintate din toată lumea 
împotriva politicii imperialiste 
de dominare și agresiune.

Participanții la consfătuire 
sprijină întrutotul declarația gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam din 11 aprilie a.c, Tn 
legătură cu escaladarea agresiu
nii S.U.A. împotriva Republicii 
Democrate Vietnam și cer înce
tarea imediată a agresiunii im
perialiste și retragerea neîntîr- 
ziată a trupelor [americane din 
Indochina.

Miniștrii culturii condamnă 
reluarea bombardării Republicii 
Democrate Vietnam și a zonelor 
eliberate din Vietnamul de sud, 
în urma cărora rhor oameni, se 
distrug valori ale culturii popo
rului vietnamez, care constituie 
o parte din cultura mondială. 
Participanții la consfătuire chea
mă pe toți oamenij de artă Și 
cultură să manifeste solidarita
te activă cu poporul vietnamez, 
să susțină prin creația și acțiu
nile lor sociale lupta eroică 
dreaptă a Vietnamului.

In timpul consfătuirii, miniș
trii culturii aflați Ia Berlin au 
avut o întrevedere cu Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane.

PE FRONTURILE DIN VIETNAMUL DE SUD

FORȚELE PATRIOTICE PROVOACĂ 
INAMICULUI GRELE PIERDERI

VIETNAMUL DE SUD 15 (A- 
gerpres). — Acțiunile de luptă 
ale forțelor patriotice de elibe
rare din Vietnamul de sud îm
potriva trupelor americano-sai- 
goneze continuă. In noaptea de 
vineri spre sîmbătă, Saigonul și 
Da Nang-ul arrfost supuse unui 
puternic bombardament de arti
lerie. Atacul forțelor patriotice 
împotriva aeroportului civil și 
militar de la Saigon — Than 
Son Nhut, unde se află și o im
portantă bază militară a S.U.A., 
a provocat inamicului grele 
pierderi materiale Și umane.

Agențiile de presă anunță că 
sîmbătă au continuat să se des
fășoare lupte violente în jurul 
localității An Loc, unde lin e- 
fectiv de zece mii de militari 
saigonez; încearcă, fără succes, 
să păstreze această poziție ex
trem de importantă, ultima ve
rigă strategică înainte de Sai
gon. Concomitent, unități de 
blindate aparținînd forțelor pa
triotice au început înaintarea 
spre Saigon, prezența lor fiind 
semnalată la numai 60 km nord- 
vest de capitala sud-vietnameză.

Trupele saigoneze se află în- 
tr-o situație critică și pe fron
tul de nord, în vecinătatea ora
șului Hue, unde luptători; Fron
tului Național de Eliberare au 
ocupat poziții în Valea A Shau, 
dirijînd un intens tir de artile
rie asupra bazei americano-sai- 
goneze „Bastogne11.

In zona Platourilor înalte, alte 
două localități sînt înconjurate 
de forțele patriotice : Pleiku, la

sud, și Kontum, la nord. Șosea
ua nr. 19, care face legătura în
tre aceste puncte, a fost între
ruptă de patrioți, fapt care face 
imposibilă trimiterea de întăriri 
în ajutorul trupelor regimului 
marionetă.

După cum relatează agențiile 
de presă în ultimele 24 dc ore, 
pe ansamblul teritoriului sud- 
vietnamez au fost înregistrate 
107 atacuri ale forțelor patrio
tice, care au dat puternice lovi
turi inamicului, în pofida conti-

nuării bombardamentelor masi
ve efectuate de aviația america
nă pe frontul operațiunilor.

Agenția „Eliberarea11 infor
mează că, în urma atacurilor 
declanșate de forțele patriotice 
în provinciile Quang Tri și Thua 
Tltien, au fost scoși din luptă 
peste 6 500 militari saigonezi și 
au fost doborîte 45 de avioane 
și elicoptere. Au fost, de aseme
nea, distruse sau capturate pes
te 100 de blindate ale inamicu
lui și 110 baterii de artilerie.

Centre dens populate din R. D. 
Vietnam atacate de aviația 

și fiota americană
HANOI 15 (Agerprcs). — Agen

ția VNA informează că, în zilele 
de 13 și 14 aprilie, aviația ameri
cană a bombardat regiuni populate 
din provinciile Nghe An, Ha Tinh 
și Quang Binh și din zona Vinii 
Linii, iar nave militare ale S.U.A. 
au deschis focul asupra orașului 
Vinii și regiunii de coastă Quang 
Binh. Populația și forțele armate au 
doborît șase avioane și au avariat 
patru nave militare americane.

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație, protestînd împotriva acestor 
noi acte de escaladare a războiului, 
care încalcă suveranitatea și secu
ritatea R. D. Vietnam și violează 
angajamentul Statelor Unite de a

pune capăt tuturor bombardamente
lor asupra R.D.V.

★
WASHINGTON 15 (Agerprcs).

— Ziarul „New York Times11 
scrie, în ediția sa de sîmbătă, 
citînd surse ale Administrației, 
că președintele Nixon a ordo
nat ca bombardierele „B-52“ să 
efectueze raiduri asupra unor 
regiuni ale Republicii Democra
te Vietnam pînă la 320 km nord 
de zona demilitarizată, transmi
te agenția France Presse. La a- 
ceste raiduri ar urma să partici
pe aproximativ 150 de bombară 
diere gigant, ceea ce ar repre
zenta una dintre cele mai mari 
puteri de foc lansate asupra te
ritoriului R.D.V. de la începutul' 
războiului din Vietnam.

SECVENȚE DIN LEIPZIG
(Urmare din pag. 1)

înaltă apreciere. La tîrgul in
ternațional de la Leipzig din 
această primăvară erau pre
zente circa 10 000 de firme 
din peste 60 de țări de pe 
toate continentele globului. 
Tîrgul a constituit de fapt 
o confruntare a inteligenței 
popoarelor concretizată in 
mașini și utilaje, bunuri de 
consum și mijloace de trans

port realizate la nivelul teh
nici; secolului nostru.

Am vizitat standurile tîrgu
lui împreună cu alte mii de 
turiști sau oameni de afaceri 
din numeroase țări ale Euro
pei. Standul R.D.G. reflectă 
în genere o puternică dezvol
tare industrială; una din ca
racteristicile sale este tocmai 
aceea a modernizării perma
nente a produselor, fie că a- 
cestea sînt mărfuri ale indus
triei ușoare destinate consu

lii toate localitățile din regiunea Leipzig s-au înălțat 
construcții moderne (in clișeu : Cottbus).

mului populației interne sau 
exportului, fie că sînt produ
se ale industriei grele. Cea 
mai mare parte din producția 
R.D. Germane este orientată 
către export, ceea ce se re
flectă și în faptul că schim
burile comerciale cu exterio
rul au crescut mai rapid de
ck producția industrială.

Discuțiile în cadrul tîrgului 
cu specialiști din marile uzi
ne și combinate mi-au arătat 
că orientările fundamentale 
în perioada următoare se a- 
xează in jurul strădaniei de 
asigurare a unei creșteri per
manente a producției indus
triale a R.D.G. în condițiile 
competitivității crescute, ba
zate pe parametri tehnici 
înalți ai produselor. In ace
lași timp, industria R.D.G., 
foarte puternic diversificată, 
se orientează in momentul de 
față spre o specializare Și mai 
precisă în cadrul fiecărei ra
muri de producție industrială 
și deci către o intensificare a 
cooperării economice cu toate 
țările. Mărturie stau în aceas
tă privință nu numai contac
tele comerciale încheiate cu 
ocazia tîrgului dar și acordu
rile în cooperare încheiate în 
ultima perioadă cu cele mai 
diferite țări.

...Leipzig — oraș cu renu
me. Oraș frumos. Cu bule
varde largi și clădiri solemne. 
Mă refer la noua universita
te, la clădirea Operei de sfat, 
la noul hotel internațional. 
Leipzig — oraș cu tradiții cul
turale, este astăzi în plină în
florire economică și socială.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 4l> >96


