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celei de-a XXV-a aniversări
a proclamării Republicii

Rodnicie
Am intrat în luna 

decembrie. Cu ce bilanț 
se pregătește colectivul 
întreprinderii dv. să În
cheie anul ?

- X

gențelor puse de Confe
rința Națională, de recen
ta plenară a Comitetului 
Central al' partidului, bi
lanțul pe care l-ați înfă
țișat putea fi mai bogat?

Româ-
2 de-
Jozef 

Birou-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
nia, a primit sîmbătă, 
cembrie, pe tovarășul 
Tejchma, membru al
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al ~ 
Populare Polone, președintele 
părții polone în Comisia gu
vernamentală polono-română 
de colaborare economică.

Ea întrevedere au partici
pat tovarășii Ilie Verdeț,

Republicii

membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului .de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia guverna
mentală româno-polonă 
colaborare economică.

A luat parte, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko, ambasa
dorul R.P. Polone la Bucu
rești.

Cu prilejul întrevederii,

de

oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C, 
al P.M.U.P., un salut priete
nesc.

Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
la rîndul său, tovarășului 
Edward Gierek, salutări prie
tenești.

In cadrul convorbirii au 
fost abordate probleme ale 
relațiilor economice romăno- 
polone.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri 

de ia Uzina de prelucrarea 
maselor plastice Buzău

Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc în 

mod cordial pentru scriso’a- 
rea pe care mi-ați adresat-o, 
precum și pentru invitația de a 
lua parte la sărbătorirea împli
nirii a douăzeci de ani de la în
ființarea uzinei dumneavoas
tră. Intrucît nu am posibili
tate să particip personal la 
aniversare, doresc să vă a- 
dresez pe această cale, dum
neavoastră, tuturor, cele mai 
calde felicitări cu prilejul a- 
cestui important eveniment 
din viața uzinei.

Apreciez contribuția deo
sebită pe care muncitorii,- 
tehnicienii și inginerii de la 
Uzina de prelucrarea maselor 
plastice — Buzău — impor
tant obiectiv al industriei

noastre chimice creat în anii 
puterii populare — au adus-o 
și o aduc 
trializare 
voi ta re a 
naționale.
gație pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului, 
tînărul colectiv al uzinei a 
acumulat în acești 20 de ani 
o experiență bogată, reușind 
să-și îndeplinească 
un'i tot mai bune 
importante ce i-au

Am convingerea, 
varăși, că această 
va constitui pentru voi toți un 
îndemn de a acționa și mai 
hotărît pentru a dezvolta rea
lizările de pînă acum, asigu- 
rînd, împreună cu celelalte 
colective de oameni ai mun-

la opera de' indus- 
socialistă, de dez- 
economiei noastre 

Muncind cu abne-

în condiți- 
sarcinile 

revenit, 
dragi to- 

aniversare

cii, cu întregul popor, trans
punerea cu succes în viață a 
importantelor obiective stabi
lite de Conferința Națională 
și de Congresul al X-lea al 
partidului, în vederea zvol- 
tării economico-sociale a tă
rii, a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

încredințat că veți face to
tul pentru a vă duce cu Cins
te la îndeplinire angajamen
tul luat — de a realiza sar
cinile ce vă revin din planul 
cincinal în patru ani și jumă
tate — vă urez noi succese și 
satisfacții în muncă și în via
ta personală, multă sănătate 
și fericire.

Eforturile susținute, depuse 
cu elan pe fronturile cărbune
lui. pentru recuperarea unor 
restanțe din lunile anterioare, 
pentru încheierea celui de-al 
doilea an al cincinalului cu 
un bilanț cît mai bogat în 
fante de laudă care să cons
tituie o platformă durabilă 
pentru realizările viitoare, au 
constituit elementul dominant 
a' activității din noiembrie 
d :• fășurate de colectivul de 
muncă al E.M. Vulcan. Ele 
au fost generate și de emu
lația tot mai puternică, 
fertilă în care se găsesc trr - 
nic articulate toate brigăz e 
de mineri din Valea Jiului. 
Sporul la extracția de căr
bune depășește în luna tre
cută, pe ansamblul minei, 
31)00 tone, Ia cumularea că
ruia aportul cel mai substan
țial s-a făcut simțit din par
tea sectoarelor I, II, III, și 
VI după, cum ne informează 
corespondentul nostru DUMI- . 
TRU BRABOVEANU. De da
ta aceasta vom remarca, în 
primul rînd contribuția deose
bită, DE PESTE O TREIME 
DIN PLUSUL RAPORTAT PE 
EXPLOATARE, a brigăzii 
conduse de MIHAI DUDES- 
CU, de Ia sectorul I, 
și-a onorat sarcinile de 
în proporție de 128,6 la 
cu un randament mediu 
lizat mai mare cu 2.27 tone/ 
post, decît cel prevăzut.

Un plus de 500 tone au îns
cris pe panoul întrecerii 
frontaliștii de pe stratul 
sectorul III.

mai

care 
plan 
sută, 
rea-

— In lumina sarcinilor iz- 
vorîte din documentele Con
gresului al X-lea și Confe
rinței Naționale a partidului, 
comitetul oamenilor muncii 
de Ia F.F.A. „Viscoza" Lu
peni, sub îndrumarea per
manentă a comitetului de 
partid și-a orientat în acest 
an activitatea spre asigura
rea unui ritm superior ani
lor precedenți în realizarea 
indicatorilor de plan, spre 
amplificarea preocupărilor 
pentru mai buna gospodări
re a resurselor materiale și 
reducerea cheltuielilor, folo
sirea intensivă a capacități
lor de producție, valorifica
rea superioară a materiilor 
prime și materialelor, îmbu- 
nă'ățirea. calității produselor 
și creșterea productivității 
muncii.

A'-este 
fle'tă în 
din acest 
iat cu o 
producției globale cu 

realizîndu-se

preocupări se re- 
bilanțul pe 11 luni 
an care s-a înche- 
depășire a planului 

..' ' ' 638
mii lei, realizîndu-se astfel 
pînă la sfîrșitul lunii octom
brie 98 la sută din angaja
mentul anual la acest indi
cator. La producția marfă an
gajamentul anual a fost deja 
îndeplinit în proporție de 
11 < )-> s>,tă iar la producția 
marfă vîndută și încasată, 
ang ., meritul anual a fost 
realizat la un nivel aproape 
dublu, ceea ce a condus la 
livrarea peste plan a unei 
cantități de 15 tone fire 
și sfoară viscoză. Aceste de
pășiri s-au obținut pe seama 
creșterii productivității mun
cii și cu cheltuieli mai mici, 
realizîndu-se o reducere față 
de plan a cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă în 
10 luni cu 2,2 Iei, din care 
jumătate reprezintă cheltu
ieli materiale.

— . Fără îndoială că da. . 
Bilanțul pe 11 luni se putea 
prezenta mai bogat dacă în 
activitatea noastră nu se în
registrau neajunsuri genera- ’ 
te de unele deficiențe pro
prii în ceea ce privește or
ganizarea producției, organi- 

: ' f '

de materiale și piese de 
schimb, fapt care a îngreu
nat desfășurarea ritmică a 
procesului de producție, fi
ind necesare intervenții di
recte și prin forul tutelar — 
aspecte care au impus ca 
fabrica să lucreze uneori în 
salturi și cu solicitare su
plimentară a efortului fizic 
al muncitorilor. Cu toate a- 
oestea, comitetul oamenilor 
muncii, îndrumat în perma
nență de comitetul de partid 
din fabrică și de comitetul

\
gătiți să pășiți în aceas
tă nouă etapă a cincina
lului ?

in
Și 

din 
ba-

Sesiunea Consiliului popular
al orașului^Vulcan

Azi răspunde la anchetă 
tov. mg. RODICA 7ATULICI, 

directoarea F.F.A. Viscoza

zarea activității de reparații 
și întreținere a instalațiilor 
tehnologice și a instalațiilor 
de utilități, urmărirea și res
pectarea contractelor econo
mice în calitate de furnizor 
-r- deficiențe, care, cu toate 
că au avut un caracter tem
porar totuși au influențat 
rezultatele fabricii. La aceste 
deficiențe s-au mai adăugat 
în unele perioade neajun
suri, în special în domeniul 
aprovizionării, din cauza ne- 
respectării obligațiilor con
tractuale de către furnizorii

In scopul

— Aceste realizări sînt 
frumoase și — prin am
ploarea lor — onorează 
întregul colectiv. Privind 
lucrurile prin prisma exl-

T. M.

igienei

an, numai la mina 
cele trei trimestre 

s-au cheltuit în a- 
circa 6 milioane

F.F.A.
2,7. milioane lei, 
exploatări miniere 

în 2 ani,

muncii

îmbunătățirii

i r ii
<3 j

Grija partidului și statului 
pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viață ale 
salariaților este- reflectată și 
de fondurile, de la un an la 
altul mai mari, .‘afectate pen
tru îmbunătățirea igienei și 
protecției muncii. .In ultimii- 
patru ani în orașul Lupeni 
s-au alocat în’ acest scop ex
ploatării. minier'e 26,7 milioa
ne Iei, preparației de cărbu
ne 2,2 milioane lei, 
„Viscoza" 
iar tinerei 
Bărbăteni 
lioane lei.

In acest 
Lupeni, în 
încheiate, 
cest scop 
lei.

ritului

NICOLAE CEAUȘESCU

Si-
A-

Faptul divers pe glob

vederea
guvern

Paris: Miting 
programului 
guvernare a 
stingă

în sprijinul 
comun de 
forțelor de

Consultări în 
formării noului 

olandez

In dezbaterea Adunării 
generale a O.N.U. : 
tuația din Orientul 
propiat

pagina 
a -4-s:

Prezențe românești

— Realizările obținute 
primul an al cincinalului 
în perioada care a trecut 
acest an au constituit o 
ză reală de Ia care am pornit
în fundamentarea posibilită
ților de suplimentare a sar
cinilor pentru 1973 deoarece 
anul 1973 — așa cum a su
bliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plena
ră a Comitetului Central al 
partidului — va fi hotărîtor 
pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen. 
Preconizăm ca în anul viitor 
să realizăm peste prevederi 
o cantitate de 25 tone fire 
de . sfoară viscoză, să creș
tem cu 30 la sută față de 
planul anului 1972 produc
ția de piese de schimb pen
tru necesități proprii — cre
șteri pe care le vom realiza 
cu aceleași capacități de 
producție, printr-o 
mai rațională, cu 
mai puțin și cu volum 
cheltuieli redus față de 
cest an.

Pentru a ne încadra 
planul de cheltuieli, un 
lectiv larg de specialiști 
fabrică a analizat posibilită
țile de reducere a normelor 
de consum Ia principalele 
materii prime și materiale 
și a evidențiat noi resurse 
pentru economisirea unor 
cantități importante de celu
loză, hidroxid de sodiu, acid 
sulfuric, sulf și alte materii 
și materiale care . în 
itor ne vor permite 
zăm cheltuieli la 1 
producție marfă cu 
lei mai mici față de 
an. Ne vom preocupa în a- 
nul 1973 — deja acțiunea 
este începută — de valorifi
carea superioară a acestor 
materii prime și materiale 
prin reducerea substanțială 
a deșeurilor de fabricație în 
toate fazele tehnologice și 
prin creșterea ponderii pro-

C. MAGDALIN

utilizare 
personal 

de 
a-

în 
co- 
din

pe rînd, tot mai mult, în 
tenția comitetului executiv 
consiliului popular orășenesc, 
a deputaților și — putem spu
ne — a miilor de locuitori 
interesați să contribuie direct 
la îmbunătățirea condițiilor 
de viață. Unuia din aceste 
domenii — comerțul — con
siliul popular al orașului i-a 
consacrat o riguroasă analiză 
în ultima sa sesiune.

In fața consiliului popular 
orășenesc, întrunit în plen, au
fost prezentate de către de
putății Vasile Beteringhe, vi
cepreședinte al comitetului e- 
xecutiv și Gheorghe Stîlpea- 
nu, președintele comisiei per
manente pentru comerț și 
cooperație, două informări din 
care au rezultat. |pe larg, 
preocupările organului nufe
rii locale de stat

M.
(Continuare în

Dinamica ascendentă înregis
trată pe planul activității e- 
conomice a orașului Vulcan, 
a fost însoțită, în decursul 
ultimilor ani,, de o dinami
că corespunzătoare pe pian 
urbanistic, de o afirmare vie 
a spiritului edilitar-gospodă 
resc ce sălășluiește în frumo
sul oraș de la poalele Stra 
jei. Acestui spirit, al bunului 
gospodar, se datoresc multe 
din succesele vulcănenilor, 
încununate în acest an prin 
obținerea maximului de pun
cte posibile, și acordarea, ca 
atare, a premiului I în cadrul 
concursului județean pentru 
cel mai 
oraș.

Cum 
menea 
trat nu 
strict edilitar, 
gospodarilor s-au răsfrînt a- 
supra tuturor domeniilor vie
ții sociale care au stat, rînd

frumos

era de 
succese 
numai

și mai îngrijit
DRUMUL
FIERULUașteptat, ase- 

s-au înregis- 
pe un plan 

Preocupările pentru îm-
IONESCU

anul vi
să reali- 
000 lei 
circa 4 

acest

(Continuare în pag. a 3-a)

In paqina a 2=a

— In acest context, ca
re sînt perspectivele a- 
nului 1973 ? Cum vă pre-

pag. a 3-a)

Iosif SOCACIU

(Continuare în pag. a 3-a)

ne 
la 

Kî- 
pe 
de
se

un ade- 
fierului. Plecase- 

de la Musan, 
celebrele mine 
R.P.D. Coreene, 
uzinâ siderurgi- 

urmînd să 
această călătorie 

de tractoare din 
Este exact drumul

m- 
ex- 
de 

pro-
mi-

a metalu- 
un adevă- 
stația dis- 

speciale 
moderne, de ex- 

benzi transpor-

orășenesc de partid Lupeni, 
cu sprijinul organizației de 
sindicat și tineret, a reușit 
să învingă greutățile, să e- 
limine prin măsuri tehnico- 
organizatorice 
deficiențelor în 
cît, în prezent, 
te să raporteze 
de producție la 
lizate și depășite așa 
am arătat.

majoritatea 
așa fel în- 

fabrica poa- 
că sarcinile 
zi sînt rea- 

cum

Agenda de lucru 
Jiului este bogată 
conținut divers și 
niversare a 25 de 
fel sînt: expoziția 
școlar" care se va

a organizațiilor U.T.C. din școlile 
în această lună, cuprinzînd acțiuni cu 
interesant, care întîmpină apropiata a- 
ani de la proclamarea Republicii. Ast- 
municipală „Din activitatea tineretului 
realiza pînă la 9 decembrie, oferind i- 

magini sugestive din principala sarcină a elevilor — 
vățătura, din activitatea patriotică, sportivă, din viața 
organizație; desfășurarea primei etape a concursului 
creație literară și grafică „Tinere condeie" în urma 
ruia, cele mai izbutite lucrări, se vor publica la nivel 
dețean în volumul II al antologiei ..Pași spre împlinire". 
O altă acțiune, care valorifică și stimulează spiritul de 
cercetare șliințif.că ai elevilor, este sesiunea de referate 
și comunicări „Realizări ale poporului nostru în anii de 

construcție socialistă", organizată de către Comitetul ju
dețean al U.T.C., la care vor fi prezenți și elevii din mu
nicipiul nostru.

Fără să ne dăm bine sea
ma, urmam de fapt, in periplul 
nostru nord-coreean, 
vârât drum al 
râm din nord, 
unde se află 
de fier ale 
spre cunoscuta 
că Kim Ciaik, 
terminăm 
fabrica 
yang. 
care minereul de fier extras 
la Musan călătorește și 
transformă treptat, prin munca 
inteligentă și plină de abne
gație a mii de metalurgiști, a- 
jungind în final să se materia
lizeze fie în cunoscutele trac
toare „Piung-Niun", tot mai 
prezente pe ogoarele, orezări-

iie sau livezile de pomi fruc
tiferi ale Coreei populare, fie 
în zeci de alte produse ale in
dustriei constructoare de ma
șini, navale, ale mecanicii fine 
sau electronicii.

La Musan, fie că ești sau nu 
specialist, rămîi suprins și 
presionat de amploarea 
ploatărilor miniere. Mina 
suprafață sau de adîncimc 
duc zilnic mii de tone de
nereu, care este transportat la 
bprdul unor camioane grele la 
stația de înnobilare 
lui. Aici totul pare 
rat șantier în lucru, 
punînd de instalații 
din cele mai 
cavatoare sau 
toare. Ni se dezvăluie, în cursul 
convorbirilor, preocuparea per
manentă a colectivului de a mo
derniza ansamblul muncii de 
extragere prin aplicarea de i- 
novații tehnice și colective, 

% prin dotarea cu cele mai noi 
mașini-unelte. Rezultatul aces
tui efort s-a tradus în cursul 
acestui an printr-o sporire cu 
200 la sută a producției de 
minereu.

Coborînd spre uzina siderur-
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Pe crestele

unește

NOTE DE CĂLĂTORIE

cantitate înlocuiește 
de cereale și cartofi 
de tone de sfeclă de

I
ne întîmpină cu un exces 
confort, pe care nu l-am 
bănuit de a fi prezent la 
ceasta altitudine. Impresia 
masiv bine pus la punct.

A
Institutul de inframi- 

din București

Oko în apele căruia se o- 
glindește mărețul Rysy. Viza
vi, țîșnește cascada ce 
cele două lacuri. Deși pe șo
sea, parcurgem pe jos ultimii

...Pentru obținerea cauciu
cului sintetic se folosesc, 
în general, cereale, cartofi 
sau sfeclă de zahăr ? In
dustria noastră chimică uti
lizează în același scop ga
zul metan. Pentru o tonă 
de cauciuc sînt necesare 5 
tone de gaze naturale. A- 
ceastă 
3 tone 
Sau 30 
eahăr;

La recenta întrunire de la Tbilisi, la care au participai, 
s-pecialiști* din Franța și U.R.S.S., au fost definitivate noi pro
iecte in domeniul cooperării spațiale dintre cele două țări. 
Astfel, .i începere din primul trimestru al anului 1973, vor fi 
lansate, din arhipelagul Kerguelen (Oceanul Indian), mai multe 
rachete meteorologice, sovietice de tip „M 100". Tot în această 
'zona se va efectua experiența „Araks", în cursul căreia ra
cheta franceză „Eridan" va purta in spațiul circumterestru un 
accelerator de particule, sovietic, care va provoca aurore bo
reale artificiale în regiunea Sograh. Alte experiențe — „ge
meam: T și S“ — destinate studierii intensității razelor cosmi
ce și a anumitor particule existente în vîntul solar, vor fi e- 
fecluate cu instrumente franceze îmbarcate la bordul sondelor 
interplanetare sovietice, care vor fi lansate peste un an. Un 
al doilea reflector laser francez va echipa o statie lunară so
vietică. In sfîrșit, un satelit tehnologic francez, „Sret-2", care 
va servi la testarea materialelor pentru experiențe spațiale ul
terioare, ce vor fi realizate în cadru european, va fi lansat în 
U.R.S.S., în cursul anului 1974.

Elveția :

La Aniere, in apro
piere de Geneva, 
fost construită 
unică în lume, 
are nici o 
dreaptă. Este 
arhitectului Daniel Gra- 
taloup și este construi
tă. mai bine spus sculp
tată, pe un schelet me
talic.

In foto : Vedere ge
nerală a casei.

a
o casă, 
care nu 

linie 
opera

...La 
crobiologie 
s-au întreprins — cu rezul
tate interesante — mai 
multe studii privind durata 
vieții medii a diferiți mi
crobi ? Observațiile situea
ză stafilococii pe primul loc 
în ierarhia longevității. S-a 
dovedit că ei se pot menține 
vii vreme de două luni, pe 
o simplă bucată de hîrtie 
și chiar în ouă conservate 
prin frig. In praf sau 
huma din 
pot rămîne 
de 2-3 ori 
In anumite 
de cultură,

stafilococii
10 pînă la 30 de ani.

★
Valea Barcăului din 

Crișurilor, s-a desco-

rator, 
tu iese

P.<’ 
zugrăveală, ei 
în viată un timp 
mai îndelungat, 
medii speciale 
create în labo- 

supravie-

...In 
Țara 
perit o specie de păstrăvi 
necunoscută pînă acum, ca
re prezintă ca element ine
dit o serie.de pete negre? 
Au fost luate, măsuri spe
ciale în vederea ocrotirii 
și conservării acestei spe
cii.

SOTP"...
VALABIL !

Pe p stradă dintr-un mic 
rășcl vest-german există ' 
indicator rutier cu inscripția: 
SOTP. Autoritățile nu consi
deră necesar să corecteze in
scripția, pe motivul că 
torul își îndeplinește 
nea : fiecare șofer se 
ca să privească cu
greșeala de pe pancartă.

o- 
un

indica- 
misiu- 

oprește 
atenfie

matematică
„O zi fără matematică" s-a

orașul american Țvesson, Elevii , ,______ T
facă in ziua aceea nici un calcul, să nu folosească ceasurile 
și-calendarele și îndeosebi să nu aibă de-a face cu nici un fel 
de cifre.

Experiența, a demonstrat, de fapt, cit este de necesară 
matematica. Elevii înșiși, după cîteva ceasuri, s-au convins 
că nu pot trăi fără matematică.

<5

a

desfășurat într-o Școală din 
și profesorii 411 hotărît să nu

la propunerea oamenilor de știință 
nucleară din această republică, se-

In R.S.S. Uzbekistan, 
de la Institutul de fizică 
mintale de bumbac sînt supuse yunei iradieri speciale înainte 
de a fi semănate. Acest procedeu a făcut posibilă o sporire 
substanțială a recoltei, asigurînd o vegetație de sută la sută.

Atomul

prevenirea
crizelor

cardiace

Pamintul
absoarbe gazele

poluante

Tratament

falciforme

efectuat o serie de expcrien-

COAPTE DE iAKMA
R
E
B )Gulfstreamul ? u
s Vasile MOLODEȚ

etilena. Mai precis, 
a microorganismelor

Oricine le-asculta, alunei, tăcut 
Apoi dormea, visînd o Cosînzeană. 
Eu te-am visat pe tine și-a mea geană 
E udă-acum ... Tu ai plecat demult.

Neaua moale, încă valuri cade 
Ușor pe cîmp. O iarnă blîndă este.
Precis, la ora asia, o poveste 
Bunica spune, și la sobă șade.

din New York 
că cianatul de 
grupul aminat 

terminale a

P.N. Gillette, J.N. Manning 
și A. Cerami 
au descoperit 
sodiu, blocînd 
al valinei E
hemoglobinei anormale (Hbs), 
împiedică in vitro formarea 
de hematii falciforme și că ce-

N. A. Prin ligamentare veți găsi șapte instrumente muzi
cale.

(Ug'wmentc)
Tîrziu, în noapte, singur trecător 
jGaleș privind, un cer cu luna-i clară 
Pășeam domol, pe drumul vechi de țară. 
Era un alb și minunat decor.

Anemia datorată globulelor 
roșii falciforme este prima

Un furt neobișnuit
Poliția dintr-un mic orășel din Florida caută un hoț care 

„subtilizat", dintr-o rezervație, doi aligatori, cinci boa con
strictor de peste 1 m lungime fiecare și un piton.

Substanțele dăunătoare mediului înconjurător sint „în
ghițite" de pămînt în cantitate mai mare decît se credea pi
uă acum. Experiențele au stabilit că 1 km2 de sol poate 
absorbi anual din aer 405 t oxid de carbon, 78 tone bioxid 
de azot și 5 200 t anhidridă sulfuroasă. Pămintul poate „în
ghiți" și combinații organice, cum este 
este vorba despre capacitatea rerparcabilă 
de a absorbi substanțele poluante.

Munții de pe 
planeta Venus

Un grup de radlofizicieni au
tc de studiere a topografiei planetei Venus. Folosind metoda 
măsurării întîrzierilor semnalelor radio îndreptate spre planetă 
au stabilit înălțimile de pe suprafața planetei. într-o zonă si
tuată la 10° de ecuatorul ei. A fost, în acest fel, descoperită 
o înălțime de 3 km aparținînd unei regiuni muntoase care se 
întinde pc 500 km lățime și 6000 km lungime.

Pînă în prezent, oamenii de știință susțineau că pe plane
ta Venus există mai puține înălțimi decît pe Pămînt sau pe 
Marte. Noile descoperiri atestă contrariul.

încotro curge

Una din problemele nerezolvate de oceanografie este a- 
ccea încotro curge și cîtă apă transportă Gulfstreamul. Ulti
mele cercetări, efectuate în apropierea capului Hatteras, au 
indicat că Gulfstreamul transportă, în acest loc,' 63 milioane 
m3 de apă pe secundă adică de 3 000 ori mai mult decît 
Missisippi.

Curentul curge s />re nord — și îndegsebi la suprafața o- 
< eonului; în adîncime se micșorează în afară de apele care 
se îndreaptă spre nord, există, însă, și altele care curg -în di
recție inversă, spre sud.

Aparat pentru

In Africa de sud a fost 
realizat un aparat miniatu
rizat care are dimensiunile 
unui ceas de buzunar și este 
dotat cu un electrod fixat la 
nivelul inimii bolnavului car
diac. Avaratul transformă 
pulsațiile in semnale radio, 
pe care le transmite pînă la 
distanța de 4,8 km. Semnale
le sînt recepționate de o in
stalație centrală dotată cu 
un ordinator, care depistează 
in timp util semnele precur
soare ale infarctului și dă' a- 
larma.

pentru anemia 
cu hematii

boală recunoscută ca 
cutară". Forma 
globulelor roșii 
datorează unei 
mul aminoacid 
net neoxigenate
lecule se aglutinează.

„mole- 
anormală a 
patologice se 
erori in ulti- 
al hemoglobi- 
ale cărei mo-

Ziua următoare urma să 
constituie pentru întregul nos
tru grup o premieră în ma
terie de traversări montane. 
Dar să vedem despre ce este 
vorba. In primele ore ale di
mineții, o cărare ca toate ce- 

• lelalte, avea să ne conducă 
spre... Polonia. Intr-adevăr, 
traseul acestei zile începea în 
Cehoslovacia, trecea pe teri
toriul polonez al 
Tatra și revenea pe 
tul sudic cu ajutorul 
rului și al trenutului

Am pornit deci pe 
lină la început, apoi în spec- 
ta.culoaise serpentine, 
spre cabana Pod 
tuată la înălțimea 
și aflată imediat 
Rysy (2 503 m). O 
să ne împiedică 
deși ajungem la vîrf 
puțin de o oră. Și iată pre, 
miera despre, care 
tit. Acest vîrf se 
pe granița dintre 
state, Cehoslovacia 
nia. Ne așteptam să fim în- 
tîmpinați de grăniceri și toc
mai pregătisem pașapoartele. 
In locul acestora, am întîlnit 
doar numeroși turiști care se 
desfătau privind spre... cele 
două țări.

In partea poloneză lacurile 
Morskie Oko și Czarny Staw, 
amîndouă mari cit de 2-3 ori 
Jacul Bucura, par două... pică
turi. Indulgentă cu noi, ceața 
se ridică pentru o clipă și 
spre sud se văd cei doi „gi
gant!" care domină zările, vîr- 
furile Gerlachovsky (2 663 m) 
și Lomnicky (2 632 m). Bie- . 
lovodska Dolina, cea mai fru
moasă vale din masiv șerpu
iește undeva spre nord. Ză
rim chiar două cabane, mici 
cutii de chibrituri. Tranzisto
rul nostru, sensibilizat și el, 
ne asigură pe calea undelor 
un fond muzical adecvat. Ne 
transpunem pentru o clipă în 
decorul imaginar al Carpați- 
lor noștri, căci muntele, ace
lași peste tot, impresionează 
în aceeași măsură. Magnifică 
priveliște însoțită de senti
mente care ne fac să trăim cu 
intensitate momentul. Ne tre
zim cu greu din această clipă 
de visare. In cele din urmă 
începem coborîrea spre cele 
două lacuri.

Morskie Oko și Gzarny 
Staw, adevărate perle în pa
trimoniul turistic al stațiunii 
Zakopane, sînt asaltate și în 
această duminică de sute de 
turiști. înconjurăm Morskie

munților 
versan- 
autoca- 

electric. 
cărarea

Urcăm
Rysmi si

de 2250 m 
sub vîrful 
ceată dea- 

să-1 vedem, 
în mai

am 
află 
cele

Și

JAPONIA.
In livezile de meri 

prefectura 
obținută o nouă 
de mere 
Ichi". (Nr.

IN FOTO : Unul din me
rele Nr. 1 ale lumii, care 
după cum se poate vedea, 
cântărește peste 900 grame.

Aomori a 
varietate 

numită „Sekai.
1 din lume)

lulele , vindecate injectate la 
bolnavi par să supraviețuias
că cîtva timp.

Deși nu toate hematiile bol
nave au fost vindecate prin 
acest tratament, și rezultatele 
experimentării in vivo sînt 
greu de interpretat, se pare 
că cercetările privind folosirea 
terapeutică a 
anemia 
dezvoltate.

cianatului în 
falciformă ar trebui

Naștere
fără dureri

in Anglia, 
o simplă

suprimă
aceasta se

O nouă metodă de naștere 
fără dureri a fost concepută 
și aplicată 
bazează pe 
anestezică.

Metoda 
nașterii și
șoară în condiții optime pen
tru copil.

Copiii care se nasc prin 
această metodă scot primul 
strigăt mai devreme decît cei 
născuți normal, ceea ce are 
o mare importanță pentru e- 
chilibrul lor pulmonar ulte
rior.

munților
TATRA (II)

12 km din această parte a 
traseului, întoreîndu-ne me
reu pentru a privi piscurile 
ce par din ce în ce mai mici. 
După două ore ajungem la 
Lisa Poiana, punct de frontie
ră prin care revenim. în Ce
hoslovacia, reîntoreîndu-ne de 
fapt la cabana unde diminea
ța lăsasem rucsacurile.

Și iată ziua următoare . care 
avea să constituie clipa des
părțirii de masiv, a sosit pe 
neașteptate. Vizităm în cîte
va ore stațiunea de sporturi 
de iarnă Strbske Pleso a că
rei salbă de dotatii turistice 
avea să constituie clou-ul zi
lei.

Cea de-a 6-a 
tei noastre în Tatra 
ca și cea precedentă 
cer Senin de un albastru I- 
real. Cunoaștem însă caprici
ile climei alpine și > fără să 
zăbovim, pornim spre hotelul 
alpin Sliezsky Dom. Precau
ția se dovedește întemeiată, 
căci după numai două ore de 
mers, primii nori, la început 
discreti, apoi tot mai ame
nințători, își fac apariția. Tra
versăm spectaculoasa- trecă
toare Prielom (2 429 m) în 
tovărășia nelipsitelor lanțuri, 
de siguranță, ajungem în drep
tul lacului alpin Zamrz.nute 
Pleso, ieșim într-o nouă tre
cătoare — Polsky Hreben 
(2 208 m) și apoi coborîm 
spre lacul Dlhe Pleso, aflat 
în imediata apropiere a celui 
mai înalt vîrf al 
Gerlachovsky Stit 
tre timp norii au 
mai amenințători, 
du-ne orice intenție de esca
ladare a acestuia. Ne mărgi
nim să privim cum „negura 
de ceată cuprinde piscul, 
într-o poveste cu feți 
moși și balauri. De data 
ceasta, Făt-Frumos este 
vins, iar noi, spectatori 
semnați, ne continuăm 
mul spre cabană.

Hotelul alpin Sliezsky

porțiuni de cărări pietruite, 
sau chiar asfaltate, cu șosele 
modernizate ce pătrund pînă 
în inima muntelui, cu curent 
electric și apă caldă la pes
te 2 000 m altitudine, avea să 
ne însoțească ca un lait-mo- 
tiv pe toată durata excursiei.

In aceeași după-amiază a- 
jungem la Horsky Hotel, de 
fapt tot o cabană moderniza
tă, situată pe marginea pito
rescului lac alpin Popradske 
Pleso (1 500 m)

La ora prînzului, urcăm 
pentru ultima oară în trenu
lui electric, plecăm spre Ta- 
transka 
Poprad 
jungem 
uă zile 
mos 
amintiri pe care 
noastre, golite între timp, le 
„aduc" acum

Intr-unui 
rucsacului o 
materială ne 
tîrziu clipe ce pentru moment 
au impresionat ochii 
mile noastre: 
cu bogata 
imagini.

Lomnica, apoi spre 
și în aceeași seară, a- 
ia Bratislava. Celo do- 
petrecute în acest fru- 

oraș întregesc plăcutele 
rucsacurile

spre casă.
din buzunarele 
singură probă 

va reaminti mai

lui
Și 

aparatul 
recoltă

ini- 
foto 

de

Text și foto :
Ing. Aurel DULA

anesteziei 
o echipă

amin- 
exact 
două 
Polo-

electric 
nici ui

zi îi prezen- 
începe 
cu un

masivului s 
(2 663). In- 
devenit șî 
împiedieîn-

inel

obsesia
desfă-

Ea se 
injecție

In scopul eliminării in
convenientelor 
medicamentoase, 
de specialiști de la spita
lul Necker din Paris a rea
lizat cu succes un grup de 
experiențe inedite : zece 
bolnavi de vîrste diferite 
(23-63 ani], au fost operați 
sub anestezie electrică. Pa- 
cienții fuseseră tratați, în 
prealabil, cu medicamente 
analgezice și neuroleptice. 
Anestezia s-a realizat prin 
aplicarea unui curent uni
direcțional de intensitate 
foarte mică (1,6 miliam- 
peri), transmis de un catod 
amplasat între sprîncene și 
doi anozi fixați în spatele 
mastoidelor. In timpul a- 
plicării curentului 
nu s-a înregistrat 
fenomen secundar (contrac
ții musculare, variații de 
tensiune). Bolnavii nu au 
păstrat nici o amintire des
pre intervenția chirurgica
lă și au rămas indifețepți. 
sau somnolenți între 6-12 
ore după operație. Analge- 
zia s-a prelungit timp de 
24 de ore, ceea ce a per
mis înlăturarea prescripției 
de calmante sau somnifere.

ORIZONTAL t 1) Iarna vin albe; 2) Albă și rece 
—- | ine de vînt; 3) De piele pentru vînătoa- 
re — Uvertura muzicii; 4) începe în sezo
nul alb . 
albe de. 
Curbă 1 ;
gre); 7) Duble la înghețată! — Alb lg munte 
cînd dă iarna 1 ; 8) In Taigă I ■— Pasat — 
Albită pe-o margine 1 ; 9) Â scris Iarna pe 
uliță — Se face din iarnă; 10) Prevedere (nu 
prea meteorologică).

.—... și se termină vineri 1 —■ Obuze 
bătaie ; 5) Albă pe jumătate! — 

6) Cu bani albi, (nu pentru zile ție-

VERTICAL: 1) Veșnic albă; 2) Albul din 
tavan — Tras la apă...; 3)... 
aude — Bun rău 1 — Unul 
bătoriți în plin sezon alb 
5) Azi... ninsă — import 
Poartă căciuli albe in Est
— Tristețe-n alb-negru ;
bești la față 
masculin — Cu mantie albă 
Imbrăcare a naturii în alb.

iarna nu se mai 
de aici; 4) Săr- 
—... in albituri I ;

6) Ca fulgii —
7) Multi pe scurt

8) Te face să al- 
Căzută-n

î

cap ; 9) Nume
de demultI ; 10)

Ion I EONARD

CRONICA RIMATĂ

Apa trece, pietrele rămîn
Noaptea friguroasă îmi clipea cu... stele 
Eu de la fereastră tot priveam la ele 
Gînd, deodat' în ușă insistent îmi bate 
Cine credeți? — muza... „cronicii rimate'1

— Te-am văzut la geam și... mă gîndeam că-i b 
Să nu te las singur ci, să stau cu tine... 
Uite, am la mine, un chil de fragată 
Pînă-1 bem, se naște-o... cronică rimata. 
Și zîmbind, își scoase mantia cețoasă 
Apoi lîngă mine se-așează la masă.

— Nu am nici o „temă" serioasă-acum 
Și... de azi încolo, să știi, nicidecum 
N-am să nmi scriu versuri. Cronica rimată 
Ducă-se la dracu ! Muza speriată 
Se uită la mine, spuse șă casc gura, 
Ațing-îndu-mi fata mi-a temperatura... 
Cînd își dete seama că sînt sănătos 
Mi-a zis : Nu-ti stă bine ca să fii sfătos 
Chiar cu mine-amice! Și te rog să-mi spui 
De ce vrej ca rima s-o anini... în cui ?
— O, iubită muză, i-am răspuns ‘urgent 
Pînă bem frggata te pun la curent 
Cg motivul care m-g determinat 
Șă mă las de rime (muza mi-a turnat 
Intre timp licoarea într-un păhărel) 
Temele, știi bine, fost-au fel de fel 
Inserate-n cronici, uneori empiric 
Dar cu iz de glumă spusă mai satiric 
Insă niciodată, nu a fost luată 
Vreo măsură după... cronica rimată. 
Cei „lezați", probabil, ori nu o citeau 
Ori, doar ca să rîdă eț se mulțumeau 
Și starea de lucruri a rămas intactă...

— Poate n-ai descris-o-n forma ei exactă ! 
Să știi, zise muza, „țintele" nu-s bune 
Dacă n-au alături lingă ele-un... NUME;... 
Astfel toți aceia cărora le sună 
Critica în versuri, mîine o să spună: 
„A trecut și asta. Tot rămîn stăpîn 
Apa iarăși trece, pietrele rămîn". 
De continui astfel și vor trece ani 
Cînd „va trece apa. rămîn bolovani"!!

★
Colosal! sțrigat-am. Uite ce-i, surată, 
îmi dădu-și ideea-n... cronica rimată 1

Ion LICIU

Dezlegarea careului precum și cuvintele obținute 
ligamentare, vor fi publicate în pagina „Magazin" următoare.

serie.de
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ducției de calitate superioa
ră. Avem tot ce ne trebuie 
pentru a asigura realizarea 
planului pe 1973. Astfel, uti
lajele sînt pregătite să func
ționeze la randamentul lor 
maxim, avem contractate 
toate materiile prime, iar 
forța de muncă este pregăti
tă la un nivel superior, ca 
urmare a cursurilor de cali
ficare și perfecționare pe 
care le-am organizat în a- 
cest an (peste 400 muncitori 
au urmat astfel de cursuri) 
și care vor continua și, în a 
nul viitor.

ce generale, un climat de 
muncă favorabil obținerii 
unor realizări superioa
re ?

P.C.R. 
trecută 
măsuri
cadru

one
mentale a deciziilor comite
tului oamenilor muncii.

Esențial, acum este reali
zarea integrală a sarcinilor 
pe 1972 și materializarea tu- 

stabiliț* 
în 
a

ceje 
planu-

mun-

De ce în 
anonimat ?

— Cum se înscriu a- 
ceste preocupări ale co
mitetului oamenilor mun
cii, întregului colectiv al 
fabricii în contextul sar
cinilor trasate de plena
ra C.C. al P.C.R. din no 
iembrie a.c. ? In ce mă 

crea aplicarea 
o-

— Plenara C.C. al 
(are a avut loc luna 
a hotărît o serie de 
care vor asigura un 
mai bun pentru accelerarea
dezvoltării social-econ ornice 
a întregii țări. Printre aceste 
măsuri, consider ' că institui
rea consiliilor și comisiilor 
de control muncitoresc pe 
domenii de activitate în în
treprinderile industriale, co
misii cu activitate 
nentă, ne va fi de un i 
ajutor pentru activitatea 
mitetului oamenilor 
pe lîngă care vor lucra 
îndrumarea organizațiilor 
partid. Ele constituie o 
■>ă formă de manifestare 
responsabilității 
muncitorilor și 
>uni specialiști 
le vitale ale îndeplinirii .pla 
nului, ale sporirii eficienței 
întregii activități economice, 
rezultatele muncii lor vor 
servi la o mai bună funda-

perma- 
mare 
i co

munei) 
sub 

de 
no

ii 
și inițiativei 
a celor mai 
în probleme-

sură vor
măsurilor stabilite și 
rientărțle date de plena
ră un cadril propide cre
șterii eficienței economi-

turor măsurilor 
pentru realizarea 
mai bune condiții 
lui pe anul viitor.

Comitetul oamenilor
cii de la F.F.A. Viscoza este 
hotărît să facă totul pentru 
a realiza planul pe anul 
1972 la un nivel superior 
angajamentelor. Considerării 
de asemenea că avem con
dițiile necesare pentru rea
lizarea planului pe anul 1973 
și sîntem pe deplin 
enți că aceasta depinde 
mai de munca noastră, a 
cărui comunist, a tuturor 
lariaților fabric ii.

Vom face tot ce este 
sibil pentru a 'da viață ; 
gramului adoptat de < 
greșul al X-lea și de Co 
rința Națională, pentru 
contribui și noi In înnint; 
rapidă a patriei noastre 
calea Construirii socie 
socialiste multilateral i 
voltate.

conști-
nu- 
fie- 
sa-

po-

Printre cele 20 de ■ unitățr 
comerciale și de deservire 
din cadrul complexului co
mercial Petrila se află și ate
lierul fotografic (unitatea nr. 
41) al cooperativei meșteșu
gărești „Unirea" 
șani. Că există 
tate, e adevărat. Dar 
este plasată în spatele com
plexului și nu are o firmă co
respunzătoare sau o vitrină 
care s-o recomande, cu greu 
poate fi găsită chiar de local
nici. ca să nu vorbim de că
tre vizitatori. Anonimatul în 
care se află este totodată u- 

! na din cauzele nerentabilită- 
ții acestei unități. S-ar putea 
ca această situație, care pre
dispune la comoditate, să fie 
preferată dc fotograful 
angajat aici, dar ea nu ar 
trebui acceptată de conduce
rea cooperativei.

Toate aceste inconveniente 
ar putea fi înlăturate. Dacă 
conducerea amintitei coopera- 

• live și-ar da interesul...

e

dih Petro- 
această uni

cii m ea

J

Enigmatică

în baza ordinului de reparti
ție nr. 566 emis dc Consiliul 
popular il orașului Petrila și 
a contractului de închiriere 
nr. 2/408 ocupă apartamentul 
nr. 11 din blocul 6. Omul s-a 
bucurat, desigur, de condițiile 
de locuit oferite de noul a- 
partament. Nu același senti
ment l-au produs însă depen
dințele aferente acestuia, 
menționate în contract, în 
speță boxa dc la subsolul blo
cului pentru care plătește chi
rie de aproape 3 ani, dar pe 
care nu a folosit-o nici mă
car o zi. Cu toate demersurile 
și stăruințele pe lîngă fac
torii în drept, locatarul loan 
Barac nu a putut intra în, po
sesia boxei, nu i-a predat-o 
nimeni, nu știe nici măcar 
unde este, dar chirie plătește. 
Culmea ar fi ca aceasta să 
fie folosită dc cineva care, 
nefiind cunoscut, nu p’ ște 
nici chirie. Este vorba, deci, 
de o rezolvare incompletă 
care, pînă la urmă, a dat naș
tere unei situații care se cere 
a fi urgent rezolvată, de către 
Asociația de locatari, unita
tea I.G.L. și, în ultima instan
ță, consiliul popular.

Apă „chioară" 
în loc de cafea

Unitatea de cafca-dulciuri. 
din Piața Victoriei Petroșani, 
se bucură de Un frumos renu
me în privința bunei deser
viri, -ceea ce face ca să fie 
intens frecventată. Poate toc
mai de aceea cînd aici apar 
unele scăderi în deservire, în 
calitatea cafelei, acestea sur
prind neplăcut pe consuma
tori. In seara zilei de 9 noiem
brie curent, spre exemplu, ca
feaua servită aiei nu a avut 
nici aroma și nici aspectul 
cuvenite. Era un fel de apă 
"„chioară". In mod sigur în 
acea seară nu au servit vînză- 
toarele Lucaci, Marican și 
Cioc. Erau 
probabil cu 
periență în 
lei. Totuși, 
asemenea scăderi să nu 
aibă loc. ca responsabilul 
gazinului, tov. Gavriș. să 
în vedere măsurile ce 
pun 
unor

Marican 
vînzătoare, 

ex- 
cirfe- 

ca 
mai 
ma- 
aihn 

se im
pun t.ru preîn timpi narea 
asemenea ocazii.

alte
mai puțină 
prepararea 

este de dorit

TRUSTUL DE COiSfflOCÎO 
INDUSTRIALE TIMIȘOARA 

Șantierul fabrica de ciment și var 
Chișcădaga — Oeva 

angajează urgent:

— dulgheri

— fierari betoniști

— instalatori sariitariști

— lăcătuși construcții metalice

— betoniști 

muncitori necaiifîcați
Angajarea se face conform H.C.M. nr. 914/1908 și legea

nr. 12/1971.

Emilian DOBOȘ loan DAlAN
do

la cinematograful

Petroșani

NIKOLETINA

BURSAC
Film iugoslav

trei 
mui 
din 
ur-nr. ti 

după 
se va

7 Noiembrie"

(Urmare din pag t)

bunătățirea continuă a 
tivităii de comerț.

Sesiunea a fost informații 
asupra faptului .că amenzile 
aplicate pentru nerespectarea 
programului de lucru, pentru 
nejtțarea măsurilor de păs
trare corespunzătoare a măr
furilor și asigurare a cură
țeniei și igienei unităților co
merciale. pentru alte abateri 
de la regulile generale de co
merț s-au ridicat la peste 100 
dc cazuri, ceea ce scoate în 
evidență necesitatea intensifi
cării muncii de educație în 
rîpdul salarjaților organizați
ilor comerciale. S-a arătat, do 
asemenea, că în multe unități 
nu s-au luat din timp măsuri 
corespunzătoare pentru îhtre- 
țiperea localurilor, efectuarea 
upor reparații necesare întîm- 
pinării în bune condiții a ier
nii. In această situație sînt 
•magazinele nr. 68 Fero-me-

tal. nr. 119 complex, 45 în
călțăminte, magazinul de mo
bilă și altele. In magazinele 
O.C.L. Alimentara se află în 
dotare 4 frigidere cure nu 
funcționează. tai fel se poate 
vorbi despre instalația de si
fon Și mașina de gătit ale 
restaurantului Straja, 5 frigi
dere de la alte localuri 
alimentație publică. De toa
te 'aceste deficiențe - 
pot și trebuie să fie 
diate — au luat cunoștință, 
în sesiune, conducerile O.C.L. 
Alimentară, O.C.L. Produse 
industriale, T.A.P.L., I.R.I.C., 
C.L.F., Compctrol, Fabricii dc 
pîinc, care au participat la 
sesiune ca invitați.

( Manjfestînd un interes spo
rit pentru eliminarea lipsuri
lor arătate de raportori, pen
tru îmbunătățirea continuă a 
activității de comerț și co
operație, mai multi deputați, 
între care Gheorghe Hapciu. 
Carol Golgoțiu, Tudor Mocu-

de

care 
reme-

ța, Aurora Domșa, Viorea Re- 
tresiu, Gheorghe Rlisu, Vio
rica Doica s-au referit la li
nele aspecte din cadru! cir
cumscripțiilor electorale pe 
care le reprezintă f'ăi'înd su
gestii și propuneri cure 
să stea în atenția factori
lor răspunzători în unul viitor.

Jn încheierea lucrărilor se
siunii, au fost făcute reco
mandări utile membrilor con
siliului și, prin deputați, tu
turor locuitorilor din Vulcan, 
de a depune strădanii susți
nute în munca ce o desfășoa
ră pentru a răspunde dezi
deratelor ce se ridică în fa
ța organului puterii locale de 
stat, în această etapă, a edi
ficării societății socialiste 
multilateral dezvoltate,

Pe fundalul anilor de război, 
acest film-baladă narează eu 
umor aventurile legendarului 
erou popular Nikoletina Bur- 
sac — partizan iugoslav — și 
ale credinciosului său prieten 
fovica Jez — un nou Sancho 
Panza.

Printr-un proces firesc, lupta 
țăranilor munteni trece trep
tat de la revolta spontană la 
revoluția organizată, întîm- 
pinînd nu numai opoziția i- 
gamiculiii, ci și rezistența și 
neîncrederea înnăscută a local
nicilor fața de orice autori
tate. Originalul Bursae nu se 
poate obișnui cu disciplina 
partizanilor. Cu mare greu
tate ajunge să accepte ideile 
pentru care luptase de fapt 
si pînă atunci, riseîndu-și via
ța. Revoluția îl transformă pe 
veșnic nemulțumitul Bursae 
într-un luptător conștient pen
tru apărarea drepturilor 
libertății poporului, 
înspăimîntă luptele 
sîngeroase și nici 
temut de dușmani,
Bursuc rămîne totuși un copil 
marc și timid, cu suflet ge
neros.

In stația de autobuz de la 
stadionul din Petroșani, pu
ținii călători care așteptau, 
în 30 noiembrie, eiirsa 
de la ora 12.30, au avut 
această oră senzația că li 
juca o farsă.

— Nu se poate! —
spus călătorii. Trebuie șă vi
nă- Nu e nici polei, nici alt
ceva. Și dacă totuși n-a venit 
cursa de 12,30, vine, cu si
guranță următoarea, la 12.45.

In jurul orei 12,50, senza
ția farsei a revenit. Intre 
timp, în stație numărul călă
torilor a crescut îngrijorător, 
ajungind. aproximativ, la un 
număr' egal cu capacitatea 
unui autobuz. In sfârșit, după 
ora 13, s-a întrezărit speran
ța unui transport care „să fa
că banii", cum zice o vorbă 
din popor. Cursa nr. 6 intră 
în stație. Călătorii încearcă 
și ei să intre în cursă. Cîțiva 
reușesc, alții rămîn pentru 
următoarea. Arhiplin (oricum.

avea călători pentru 
curse) autobuzul pornește 
c’eparte pe traseu, cu ușa 
spate blocată de călători, 
mată la câteva minute, de o
altă cursă (restantă) aproape 
goală (!)

Așa, cum un autobuz plin 
de călători (31—HD—3778 care 
a urcat cil greu spre Vulcan, 
supus la lin efort ce trebuia 
evitat) și altul aproape gol, 
așa se desfășoară 
transportul nostru în 
După un anumit timp 
va se va. mira, desigur, 
e posibil ca autobuzele 
iese din circuit (datorită 
zurii premature) înainte 
a-și îndeplini datoria ?.

Așa reușește uneori I.G.C.- 
ul să joace două farse deoda
tă : una — abonaților săi, și 
alta — (pentru ca „piesa" să 
nu ducă lipsă de intrigă), sie 
însuși...

uneori 
comu n. 

cine- 
cum 

să
ri
de

K

Tenisul de masă
a tinerilor

pasiune

Paroșeni
și

Peși pu-1 
cele mai
moartea, 

Nikoletina

In sala spațioasă a minei 
Paroșeni s-a desfășurat recent 
un pasionant concurs de tenis 
de masă, și-au disputat talen
tul și priceperea 8 tineri, a- 
sistați de numeroși pasi
onați spectatori, Cîștjgătorilor 
Gheorghe Boes, locul 1, 
Gheorfjlie Cojocea — locul II

și Nicolge Rad locul III 
le-au fost oferite premii în o- 
biecte.

Concursul a fost organizat 
în cinstea aniversării Republi
cii, de comisia sporț-turism a 
comitetului U.T.C.. cărui
responsabil este I ingi
ner Petru Vojnea.

Plenara Consiliului 
Național al Societății

e

>

de Cruce Roșie
RîmMtă. 2 decembrie 1972. 

a ..viu loc plenara Consiliu
lui Naționfțî al Societății de 

' Cinice Roșie. Au
membrii 
secretarii 
de Cruce Roșie, precum 
invitați din partea unor 
ti nții centrale de stal și 
ga i'zstii obștești.

Cu.acest prilej au fost 
cutate și supuse aprobări'

•—irt* mal
Consiliului Național, 
comisiilor județene

finurci documentele ce vor fi 
prezentate la Congresul So- 
•ietății de Cruce Roșie care 
va avea loc în zilele de 23 și 
24 decembrif- a.c.

De asemenea, a fost prezen
tată o informare asupra acti
vității din ultimele luni și 

uu aprobat măsurile ncce- 
,re pentru buna pregătire 

desfășurare lucrărilor
Congresului.
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DUMINICA. decembrie

19.20
19,30

Panoramic sportiv :
Moment poetic ; 24,00 Bule
tin de știri.

Astă seară dansăm in fami
lie ; VULCAN : Trei din 
Virginia : LUPENI — Cultu
ral : Sfinte Tereza și diavo
lii ; Muncitorosc : O afacere.

DUMINICA 3

4 DECEMBRIE

evenimente

poprii are :

LUNI DECEMBRIE4

Soarele răsin 
și apune la or 
trecute din an 
rămase — 27.

DUMINICA 3 DECEMBRIE

LUNI

@ 1918 A început gre
va celor 5 000 de muncitori 
dc la regie din București @ 
1931 — Au avut loc lucră
rile celui de-al V-lea Con 
greș al P.C.R. (3—24 XII) @ 
1950 — Au avut loc primele 
alegeri de deputați pentru

@ 1855 A luat ființă In 
București Școala de medi
cină @ 1902 — A murit loan 
Itațiu, unul dintre conducă
torii luptei de eliberare a 
românilor din Transilvania, 
participant la revoluția de 
la 1848 (70 de ani) (n. 1828)

@ 1972 — Adunarea ple
nară a Comitetului consul
tativ internațional pentru 
telegrafie și țelefoane (Ge
neva 4—15) @ 1972 — Con
gresul și Expoziția INSTRU
MENTALI A (instrumente 
științifice) (Madrid 4—11).

DUMINICA 3 DECEMBRIE

petroșani
brie :
Locotenentul Bullitt ;
TRILA :
Minerul :
tor singuratic

7 Noiem-
Creierul ; Republica :

PE-
Preria : LONEA -
Inima e un vînă-

: ANINOASA :

PETROSANI — 7 Noiem
brie : Nikoletina Bursuc; 
Republica: Mărturisirile u- 
nui comisar făcute procuro
rului Republicii : PETRILA : 
Preria : LONEA — Minerul : 
Inima 
rație ;

e un vînător singu- 
ANINOAȘA : Astă

seară dansăm în' familie ; 
VULCAN : Steaua fără nu
me : LUPENI Cultural : 
Pescărușul : Muncitorosc : O 
afacere.

12,00
12,30

ti,OU Buletin dc știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00
Radiojurnal : 7,45 Avanpre
mieră cotidiană ; 8,00 Suma
rul presei ; 8.08 Ilustrate
muzicale ; 9,00 Ora satului : 
10,00 Radiomagazinul 
meilor ; 10,30 Succese 
discului . 11,00 Buletin 
știri : 11,05 Intîînire cu 
lodia populară și i 
lut preferat 1 11'35 

' crofon, Gigi Murga 
phael : 12,00 De toate 
tru toți ; 13,00 Radiojurnal : 
13,15 Tonomat internațional 
— muzică ușoară : 14,00
Unda veselă ; 14.30 Caleidos
cop muzical : 15.00 Buletin 
de știri : .15,05 Caleidoscop 
muzical (continuare) : 17,30
Azi în România. Carte ra
diofonică de reportaj ; 17,40 
Uvertura Ia opera „Iphigenia 
în Aulida" : 18,00 Serial ra
diofonic pentru tinerii as
cultători. „Săgeata dc foc" : 
18,30 Concert susținut de 
orchestra dc muzică popula
ră a Radioteleviziunii : 19.00 
Radiojurnal : 19.15 Selec-
țiuni din opereta „Gheișa" 
de Siane.Y Jones : 19.30 Es
trada duminicalii : 20,4.>
Consemnări de Mihai Gafi- 
ța : 22.00 Radiojurnal : 22.10

fo
aie 
de 

me- 
interpre- 

La mi- 
i și Ru- 

pen-

«.15

8,30

10,00
11,10

14,20

15,40

18,00

I 0.1 5

10.45

17,10

18,00

Deschiderea 
Gimnastica

emisiunii, 
pentru toți;

Viața satului;
Mari muzicieni la Bu
curești : Cu cvartetul 
..Juillard" de la Mo
zart la Anton Webern;
De strajă patriei ■,

Box. R.D.G.
nia i

Roniâ-

In sludiou Pan Mușa- 
tescu ;

animație vă-
Adrian Pe-

Spectacolul lumii 
cu scriitorul Ioan 
gorescu. „Lacrima 
lor" ;

Muzica ușoară la 
acasă ;

20,00

Corul sindicatului 
vătămînt Tîrgovjșle, 
Corul căminului cultu
ral Hrănești, județul 
Dîmbovița, torul Șco
lii militare de ofițeri 

• a< tivi dc artilerie an
tiaeriană și radioloia- 
ție „Leontin Sălăjan".

) 1001 de seri ,
1 Telejurnal. In (igste.a 

ailivei'săȚij Republicii 
Cronica marii între
ceri ;

1 Avanpremieră ;
20,05

20,25

22,30
22,40

G li
zei-

noi

Comentariu la 40 de 
sțeiȚie Județul Mu
reș ;

l’iteșliul... pe adresa 
dv. Transmisiune di
rectă de la sala Casei 
de cultură a sindica
telor din Pitești ;

LUNI 4 DECEMBRIE

Deschiderea
nii. Curs 
franceză.
31-a ;

18.00

19,00
19,20
19,30

20,00
20,05

Căminul ;
Ecranul 
de 
li că

('misiune 
actualitate și cri- 
cinematografică;

Săptăpiina în imagini;

Telejurnal. 
aniversării
- Cronica 

treceri ;

Pilin' serial pentru 
neret. „Pierduți 
spațiu", (episodul 
..Cade cerul" ;

pa Iriei. 
interjudețean. 

Pqrtji ipă : Corul Casei 
de cultură din Brăila, 
Corul bărbătesc „Frea
mătul" din Călărași,

Cin tare
curs

Con-

20,45

21,30

22.45

Roman foileton : ,.E-
lisabeth R". „Conspi
rația" 1(1);
Steaua Iară nume
..Fțoqrea din gradină" 
Emisiune concurs pen
tru tineri interpreți de
muzică populară ;

..24 de ore"
Contraste in lumea ca
pitalului.

ANUNȚA9

scoaterea la concurs a următoarelor

posturi:

— maiștri minieri

— șef depozit materiale
Concursul va avea loc în ziua de 11 decembrie 1972. ora 

10, la sediul exploatării din Vulcan strada Crividia nr. 52.
Condițiile pentru ocuparea postului de maiștri migeri 

sînt cele prevăzute în Legea nr. 12/1971 iar pentru postul de 
șef depozit materiale, condițiile sînt cele prevăzute ini l egea 
nr. 22/1969.

Salarizarea se va face conform H.C.M. 914/1968.
Cererile de înscriere Ia concurs se vor depune la biroul 

evidenței personal pînă la data de 11 decembrie 1972, ora 8.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 

7—15, de la biroul personal al exploatării.

ANGAJEAZÂs
— mineri
— ajutor mineri necaiifîcați 

subteran
— electricieni suprafață
— lăcătuși întreținere
— zidar
— zugrav
— instalator tehnico-sanitar
— mecanici locomotive Diesel
— electricieni de mină
— lăcătuși de mină
Condițiile de angajare și salarizări sini cele prevăzute de 

H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Igîormațiț suplimentare se pot obține ziinic. inire orele 

7—15. de la biroul personal al exploatării cil sediul în Băr 
bătoni.

angajează urgent 
pentru lucrările din cadrul lotului 

de drumuri Livezeni — Petroșani:

♦ un Tractorist
I

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevazu- J 
le de H.C.M. 014/1968 și Legea nr. 12/1971, Cererile de an- i 
gajarc se depun la sediu! lotului de drumuri și poduri Li- 
vezeni, de unde se pol obține și informații suplimentare— ' 
telefon i924. l

t.ru
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Generale a
Adunam

O. N. U. ULTIMELE ȘTIRI
Situația din Orientul

Apropiat
NEW YORK 2 - Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: In plenara 
Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat dezbaterile asu
pra situației din Orientul A- 
propiat.

Iugoslavia, a spus ambasa
dorul Lazar Moisov, s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o 
soluție politică, a crizei din 
Orientul Apropiat pe baza 
principiilor respingerii politi
cii de forță, respectării drep 
tului la existență liberă a tu
turor statelor din această re
giune, respectării dreptului 
populației palestiniene de 
a-și hotărî singură soarta.

Reprezentantul Iugoslaviei 
s-a declarat pentru reactiviza- 
rea misiunii de mediere a am
basadorului Jarring sau căuta
rea unor noi căi pentru resta
bilirea drepturilor popoareloi 
și justiției în Orientul Apro
piat pe baza rezoluției Consi 
liului de Securitate.

Reafirmînd poziția guvernu
lui său, Abdul Sharf, ambasa
dorul Iordaniei, a cerut Nați
unilor Unite să intervină mai 
hotărît în abordarea proble-

melor de fond ale crizei din 
această regiune a lumii.

Arătînd că în relațiile sale 
externe Turcia promovează o 
politică de bunăvecmătale, 
bazată pe respect reciproc, 
cu toate statele vecine, am
basadorul turc, Osman Olcay, 
a declarat că țara sa respinge 
politica de acaparare de teri
torii prin forță și se pronunță 
pentru garantarea dreptului la 
existență liberă a tuturor sta
telor din Oriental Apropiat.

Ambasadorul Angliei Col
lins, a apreciat că într-un vi
itor acord de pace va trebui 
să se țină seama de Interesele 
legitime ale populației pales
tiniene, dacă se vrea asigura
rea unei păci durabile în re
giune.

Ambasadorul Bulgariei, Ghe- 
ro Grozev, a subliniat că țara 
sa se pronunță pentru rea di
vizarea misiunii de pace a 
ambasadorului Jarring și con
sideră că transpunerea în via
tă a prevederilor rezoluției 
Consiliului de Securitate ar 
duce la soluționarea conflictu
lui și lichidarea pericolului pe 
care-1 prezintă această criză.

Consultări în vederea formării 
noului guvern olandez

HAGA 2 (Agerpres). — Re
gina 
neri, consultările 
celor 
prezentate în Parlament. Con
vorbirile sînt destinate, du
pă cum se știe, realizării unei 
noi formule guvernamentale, 
ele urmînd alegerilor genera
le desfășurate miercuri, care 
au marcat un progres semni
ficativ pentru partidele do 
stînga.

Potrivit observatorilor, pro
cesul alcătuirii unui nou gu
vern se arată a fi îndelungai 
și dificil, nici una dintre gru 
pările politice nefiind capabi
le, în prezent, să realizeze 
majoritatea în Parlament. Sin
gura soluție posibilă teoretic 
s-ar baza pe revenirea în 
fosta coaliție guvernamenta
lă „în cinci” a formațiunii

luliana a început, vi- 
cu liderii 

14 partide politice re-

„Democrații 70”, caz în care 
s-ar realiza o majoritate de 
un vot. Dar această cale de 
depășire a impasului este, în 
mod unanim, considerată ne
viabilă, întrucît s-ar reveni, 
de fapt, la situația premer
gătoare declanșării, în luna 
iunie, a crizei guvernamenta
le. In această situație este a- 
firmată, în unele cercuri po
litice ideea formării unui ca
binet minoritar, Jooo Den Uyl, 
liderul Partidului Muncii (for
mațiunea care deține cele mai 
multe mandate în cameră — 
13), a declarat, în acest sens, 
că rezultatul alegerilor „a în
tărit probabilitatea formării 
unui guvern minoritar progre
sist” al' grupării partidelor 
de stînga pe care el: o prezi
dează.

1 E E E r

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

ANKARA 2 (Agerpres). — 
Primul ministru al Turciei,. 
Ferit Melen, a primit pe 
Ion Mărgineanu, directorul 
general al Agenției Româ
ne de Presă, secretar al 
Marii Adunări Naționale, 
care face o vizită în Turcia.

In cursul vizitei în Tur
cia, Ion Mărgineanu a avut 
o convorbire cu Suleiman 
Demirel, conducătorul Par
tidului Justiției, și s-a în- 
tilnit cu președintele Comi
siei de politică externă a 
medjilisului turc, cu depu- 
tați și cu directorul general 
al informațiilor, de pe lin
gă Consiliul de Miniștri, cu 
președintele Asociației zia
riștilor din Ankara, cu re
dactorii șefi și directori ai 
principalelor publicații din 
capitala Turciei.

Walter Mendeguia, care a 
interpretat în limba româ
nă lieduri pe texte de Șt. O. 
Iosif și George — 
nu.

Topîroea-

★

TOKIO 2. — 
dentul Agerpres, 
transmite! La Tokio a a- 
vut Ioc sîmbătă o adunare 
festivă a Asociației de prie
tenie Japonia—România
consacrată aniversării îm
plinirii unui deceniu do la 
înființarea în Japonia 
primului curs de 
mână.

Corespon- 
Fl. Țuiu,

a
limba ro-

*

★

MONTEVIDEO 2 (Ager
pres). — Institutul cultural 
Uruguay—România, în co
laborare cu Ambasada Re
publicii Socialiste România, 
a organizat, la Montevideo, 
un ciclu de concerte de mu
zică românească și Urugua
yans, dedicat celei de-a 
25-a aniversări a proclamă
rii Republicii. Un succes 
deosebit a avut baritonul

TOKIO 2. — 
dentul Agerpres, 
transmite: Cel mai 
post de televiziune 
Japonia, 
Kyokai" (N.H.K.), a 
mis, sîmbătă, o emisiune 
dedicată României. Reali
zată .pe bâza filmului „O 
rapsodie română", emisiu
nea a înfățișat diverse as
pecte ale dezvoltării social- 
economice actuale româ
nești, precum și imagini ale 
vestigiilor istorice, .așeză
mintelor culturale și de in
teres turistic.

Corespon- 
Fl.

'„Nippon

Țuiu, 
mare 

din 
hoso 

trans-

Irlanda de ^«nedl

Miting in sprijinul programului comun
de guvernare a forțelor

r ici rai -socio-

PARIS 2 (Agerpres). — La 
Paris, la Palatul expozițiilor 
de la Porte de Versailles, a 
avut loc un mare miting or
ganizat de Partidul Comunist 
Francez, Partidul Socialist și 
Mișcarea stîngii
liste. Desfășurat sub lozinca 
„Pentru victoria programului 
comun de guvernare", mitin
gul a întrunit participarea u- 
nui număr de peste 100 000 
de persoane, locuitori ai Pa
risului și ai altor orașe fran
ceze, veniți să-și afirme spri
jinul pentru programul co
mun de guvernare al forțe
lor de stînga.

In fața participanților 
luat cuvîntul Georges 
chais, secretar general 
junct al P.C.F., Francois 
terrand, secretar general 
Partidului sociali >l - i 
bert Fabre, președintele 
cări'i stîngii

In cuvîntarea 
Marchais a relevat

au
Mar- 

ad- 
Mit- 

al 
p,

Miș- 
radical-socialiste. 

sa, Georges 
că alian-

ța partidelor de stînga re
prezintă un mijloc trainic de 
unire a muncitorilor și a 
forțelor democratice și națio
nale. Oprindu-se asupra 
schimbărilor pe care preco
nizează să le aducă în viața7 
francezilor înfăptuirea pro
gramului comun guvernamen
tal al stîngii, vorbitorul s-a 
referit la obiectivele prevă
zute în domeniile îmbunătă
țirii situației materiale și 
sociale, construcției de locu
ințe, accesului la învățămînt 
și cultură. Totodată, el a a- 
rătat că sectoarele bancar și 
financiar și trusturile 
ocupă poziții-cheie în 
mia Franței urmează 
naționalizate. Evocînd 
spectiva victoriei socialismu
lui în tara sa, Georges Mar
chais a spus: „Oamenii mun
cii vor clădi socialismul în 
Franța finind seama de prin
cipiile generale care îl ca
racterizează, de experiența al-

care 
econo- 
să fie

per-

de stingă
tor popoare șî de condițiile 
proprii 
oarece 
model 
să fie 
tară în

Subliniind necesitatea res
tructurării vieții sociale fran
ceze, Francois Mitterrand a 
arătat că acest lucru poate fi 
realizat prin 
ale stîngii. 
mele stîngii 
Robert Fabre 
semenea, un 

unității 
relevat 
progresiste 
tot mai clar.
încheierea mitingului, 

un

ale țării noastre, de- 
nu poate să existe un 
al socialismului care 

transplantat dinti-c 
alta".

eforturile unite 
Vorbind în nu- 
radical-socialiste, 
a lansat, de a- 
apel la întări- 
stîngii franceze 
că victoria for- 

se contu-

rea 
Și a 
țelor 
rează

La 
participanții au adoptat 
apel prin care cele trei parti
de de stînga cheamă popu
lația tării să acționeze hotă
rît pentru victoria programu
lui comun și instaurarea u- 
nui guvern al stîngii unite.

FAPTUL
DIVERS

PE SLOB
au 
u- 
de 
la

LONDRA 1 (Agerpres). 
Două recorduri mondiale 
fost doborîte în cadrul 
nei... licitații cu opere 
artă, care a avut loc
Londra. In cadrul acesteia, 
un tablou de Joan Miro, 
intitulat „Vază de flori și 
fluture', datind din 1922, a 
fost vîndut cu 138 600 do
lari, iar tabloul intitulat 
„Intransigentul", al lui 
Juan Gris (pictat în 1915), 
cu 163 800 dolari. Recordul 
anterior al unui tablou de 
Miro era de 82 000 dolari, 
iar al unui tablou de Gris 
— 120 000 dolari.

Cele două pînze vîndute 
recent au fost achiziționate 
de o galerie londoneză.

@ La 2 decembrie, Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
l-a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România, 
Aurel Mălnășan, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în 
R.P.D. Coreeană.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

@ In Uniunea Sovietică 
fost lansat sîmbătă, un 
satelit artificial al Pămintului 
de tip „Molnia-1“, anunță a- 
genția TASS. Satelitul este 
menit să asigure exploatarea 
sistemului de legături radio, 
telefonice și telegrafice, pre
cum și transmiterea progra
melor televiziunii din Mosco
va către regiunile nordice, si
beriene, ale Extremului orient 
și ale Asiei centrale sovieti
ce.

ani, Republica Africa Centra
lă și-a dezvoltat -rei-ițiue cu 
numeroase țări ale lumii.

© „Interesele și amestecul 
străin au complicat problema 
cipriotă", a declarat președin
tele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, într-un interviu a- 
cordat cotidianului „Nova 
Makedonia". El a arătat că, 
dacă poporul cipriot ar fi lă-

Noul buget prevede cheltu
ieli totale în valoare de 
61 967 milioane lire, cu 10 la 
sută mai mult decit cel al a- 
nului fiscal în curs.

@ Președintele Mexicului, 
Lilis Echeverria, a declarat că 
va propune Congresului o le
ge prin care să se asigure un 
copțroj sporit asupra investi
țiilor străine din țară.

nu ar exista motive 
provoace crize și tul-

sat sa-și rezolve singur 
blemele, 
care să 
burări.

se© Alegătorii elvețieni 
vor prezenta, duminică, în fa
ta urnelor, în cadrul referen
dumului național cu privire la 
viitoarele relații ale Elveției 
cu Piața comună. Electorii vor 
trebui să voteze aprobarea 
sau respingerea acordului de 
liber schimb semnat, la Bru
xelles, la 22 iulie. Cele două 
camere ale Parlamentului el
vețian au aprobat acordul.

încheierea sesiunii 
mixte cehoslovaco- 
de cooperare în do-

Primul ministru al Repu- 
Arabe Egipt, Aziz Sedki, 

într-o vizită la Abu Dha-
blicii 
aflat 
bi în cadrul turneului pe ca
re îi întreprinde într-o serie 
de țări din regiunea Golfului 
Persic, a avut o întrevedere 
cu președintele Uniunii Emi
ratelor Arabe, Zayed Bin Sul
tan Al Nahyan. Au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale, si
tuația din Orientul Apropiat.

® Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit delegația al
baneză condusă de Begir Bal- 
luku, ministrul apărării al 
R.P. Albania, care face o vizi
tă de prietenie în 
ză, anunță agenția 
uă.

R.P. Chine- 
China No

recunoaște
Germa-

@ Suedia va 
Republica Democrată 
nă la 21 decembrie, a anunțat 
ministrul suedez al afaceri
lor externe, Krister Wicman.

In Republica Africa Cen
trală a fost sărbătorită, la 1 
decembrie, cea de-a 14-a ani
versare de la proclamarea in
dependenței țării.

Cu acest prilej, 
de armată 
ssa a adresat poporului 
mesaj în 
voltarea 
in cadrul 
nai. El a

generalul 
jean Bedel Boka- 

un 
care a subliniat dez- 
cooperării țării sale 
african și internațio- 
amint.it că în ultimii

urma unui acord in-® In 
cheiat cu India, privind extin
derea colaborării, R.P. Polonă 
va acorda asistență în moder
nizarea producției de cărbu
ne cocsificabil — sector re
cent naționalizat în India.

® Agenția A.T.A. anunță 
că guvernele R.P. Albania și 
Guineei Ecuatoriale au căzut 
de acord să stabilească rela
ții diplomatice 
ambasadă.

la nivel de

afacerilor ex- 
Pieței comune,

© La 
comisiei 
iugoslave 
meniul industriei forestiere, in 
localitatea cehoslovacă Topol- 
cany a fost semnat un proto
col de cooperare în sectorul 
industriei forestiere și de pre
lucrare a lemnului — transmi
te agenția C.T.K.

© La Viena a fost semnat 
un acord iugoslavo-austriac 
privind dezvoltarea traficului 
rutier de pasageri și de măr
furi — transmite agenția Ta- 
niug. “ 
stabilit crearea unei linii 
gulate de autobuze Viena — 
Belgrad, care urmează să 
tre în funcțiune la 
anului viitor.

Cu același prilej, s-a 
re

in-
inceputul

® Miniștrii 
terne ai țărilor 
care se vor reuni, începînd de 
luni, la Bruxelles, vor dezba
te problema ameliorării siste
mului preferințelor vamale 
generalizate acordate de ță
rile lor statelor în curs de 
dezvoltare. După cum se a- 
nunță de la sediul din Bruxe
lles al C.E.E., volumul impor
turilor produselor manuiactu- 
riere și semifinite 
din țările în curs de 
tare a crescut în anul 
21 Ia sută.

provenind 
dezvol- 
1971 cu

dat pu-© Guvernul turc a 
blicității, vineri, proiectul de 
buget pentru anul fiscal 1973 
— 1974, informează agenția 
Reuter.

© Președintele 
Peru, Juan Velasco 
a primit, la Palacio 
erno — sediul președinției — 
pe cei 800 de delegați ai noii 
„Centrale a muncitorilor re
voluției peruane" (C.T.R.P.) — 
relatează agenția Prensa Lati
na. Reprezentanții centralei 
sindicale l-au asigurat pe pre
ședintele Alvarado de sprijinul 
lor față de actualul curs al 
vieții politice promovate de 
guvernul de la Lima. La rîn
dul său, amintind de tradițiile 
revoluționare ale poporului 
peruan, generalul Juan Velas
co Alvarado a arătat că, în 
prezent, principalul obiectiv 
al guvernului este „lupta pen
tru lichidarea subdezvoltării 
și mizeriei".

Republicii 
Alvarado, 
de Gobi-
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DRUMUL FIERULUI
(Urmare din pag. I)

gică Kim-Ciaik, străbatem 
traseu sinuos ce ne poartă 
început pe cărări umbroase 
munte, cu o abundentă vege
tație. Peisajul inedit este re
confortant, după orele petre, 
cute in zumzetul permanent a1 
muncii de la exploatarea Mu 
san.

La 
un 
giei
mense, 
și țevi argintii prelucrează, fărc 
întrerupere, minereul de la Mu 
san transformindu-l în fontă și 
oțel. Combinatul, în mare par
te automatizat, dispune de 
boratoare unde cercetătorii 
reerii au reușit să pună 
punct tehnologii proprii

un 
la 

de

Kim-Ciaik ni se dezvălui 
adevărat colos al siderur 

nord-coreene.
întretăiate

Furnale i 
de retorte

la- 
co- 
la 
de

obținere a unor oțeluri superi
oare. Și aici, mișcarea de mo
dernizare a avut ca rezultat o 
sporire lunară cu 1,5 la sută 
a producției 
față de anul 
piu de modul 
aici cuceririle 
îl constituie 
de oxigen, < 
rată, unde un singur muncitor 
-upraveghează complexele ope- 
rții impuse.

In sfîrșit, iată-ne la Kiyang 
noderna fabrică de tractoare 
Hale impunătoare adăpostesc 
complexul proces de producție 
care beneficiază de un înalt 
grad de automatizare și semi- 
automatizare. In decursul ani
lor, colectivul de aici a pus în 
aplicație 1 311 proiecte de î- 
novație care au permis O tri

de fontă și oțel 
trecut. Un exem- 

I cum se aplică și 
: științei și tehnicii 

sala separatorilor 
complet automati.

plare a producției de tractoare 
și o îmbunătățire calitativă a 
lor. In secțiile de motoare, ca
roserie, montaj, operațiile sînt 
aproape în întregime automa
tizate. La secția de tratamen
te termice, mișcarea pentru mo
dernizare a procesului de pro
ducție a mobilizat întregul co
lectiv care a reușit să sporeas
că capacitatea de tractoare de 
4 ori și să amelioreze consi
derabil calitatea produselor.

...Părăsim acest drum al fie
rului în timp ce soarele coboa
ră la orizont. In depărtare, o- 
chii admiră întinsele orezarii 
pe care se văd tractoare pu
ternice efectuînd dificilele 
munci agricole, o marcă eloc
ventă a progresului pe care 
Coreea socialistă a pășit eu 
toată fermitatea.
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DUBLIN 2 {Agerpres). — 
Camera inferioară a Parla
mentului Republicii Irlanda a 
aprobat, în noaptea de vineri 
spre sîmbătă, cu 70 de voturi 
pentru și 23 contra, legea a- 
supra „delictelor împotriva 
statului11 destinată — în con
cepția guvernului Lynch — 
îngrădirii activității membri
lor Armatei Republicane Ir
landeze (I.R.A.).

Votul a intervenit la cî- 
teva ore după ce exploziile 
succesive ale unor bombe în 
centrul capitalei irlandeze au 
provocat moartea a două per
soane, rănirea altor 200 și a- 
varierea a numeroase edificii 
Condamnînd acest act de vio
lență, ai cărui autori 
fost, pentru moment, 
ficați, premierul Jack Lynch 
a declarat că guvernul său va 
mobiliza toate resursele pen
tru a apăra populația împo
triva unor astfel de acțiuni.

nu au 
identi-

STOCKHOLM 2 (Agerpres). 
— După ce a cîștigat cu 8—2 
prima manșă a finalei „Cupei 
campionilor europeni" la ho
chei pe gheață — ediția 1971 
—1972, disputată *n compania 
formației suedeze Brynaes, e- 
chipa Ț.S.K.A, Moscova a ju
cat la Stockholm cu o selec
ționată a cluburilor locale. 
Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 4—4 (1—1, 
2—1, 1-2).

(3—0) prin golurile marcate 
de Gorocs (min. 17) și Takacs 
(min. 28 și 35).

*

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— Intr-un meci contînd pen
tru „Cupa Europei centrale" 
la fotbal, echipa Tatabanya a 
întîlnit pe teren propriu for
mația italiană F.C. Bologna. 
Fotbaliștii maghiari au oblinut 
victoria cu scorul de 3—0

★
BARCELONA 2 (Agerpres). 

— Comentînd semifinalele 
„Turneului campionilor" la 
tenis de la Barcelona, cores
pondentul agenției France 
Presse subliniază comportarea 
excelentă a românului Ilie 
Năstase, care a entuziasmat 
pe cei 4 500 de spectatori pre- 
zenți vineri noaptea în sala 
„Blau Grana‘,‘. „La capătul u- 
nei partide magnifice, tran 
smite corespondentul francez, 
Ilie Năstase l-a eliminat cu 
destulă ușurință (6—2, 6—3, 
6—2) pe americanul Jimmy 
Connors, demonstrînd că el

posedă în acest sfîrșit de se
zon o formă remarcabilă. Da
torită abilității sale tehnice, 
jocul său s-a menținut tot 
timpul Ia o cotă înaltă, în ca
re a putut fi admirată o gamă 
variată de lovituri, una mai 
eficace decît cealaltă. Astfel, 
Năstase se califică în finală, 
fără a fi pierdut un singur set 
în acest turneu".

A doua semifinală, care a 
opus pe americanii Stan Smith 
și Tom Gorman, a avut un 
deznodămînt cu totul neaștep
tat. La scorul de 7— 6, 6—7, 
7—5, 5—4 și 40—30, în cel 
de-aU zecelea ghem, în favoa
rea lui Gorman, care pînă a- 
tunci dominase partida prin 
tr-un joc mai sigur, acesta a 
abandonat, acuzînd dureri 
lombare, sechele ale unei ac
cidentări mai vechi, precizea
ză comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă, fără a 
da alte amănunte în plus.

Astfel, în urma acestui a- 
bandon surprinzător, Ilie Năs
tase și Stan Smith își vor 
disputa a doua oară consecu
tiv finala „Turneului campio
nilor".

. Ieri, în cadrul „16"-imilor 
«„Gupei României" la fotbal 

au fost programate trei me
ciuri. In Capitală, Dinamo 
București a învins cu scorul 
de 7-0 (4-0) pe Chimia Făgă- 
raș prin punctele marcate de 
Doru Popescu (2), Dinu (2), 
Nunweiller, Sălceanu și ‘ 
cescu. De remarcat 
peții au ratat un 11 
her a șutat slab 
lui Rămureanu <
La Oradea, Universitatea Cluj 
a cîștigat cu 4—1 în fața echi 
pei Metalul din localitate, iar 
Ia Galați, echipa Constructo
rul a dispus cu 1-0 (0-0) de 
Jiul Petroșani. Rezultatul 
constituie o surpriză. Jiul fi
ind finalista ultimei ediții.

Celelalte jocuri ale „16"-i- 
milor „Cupei României ‘ vor 
avea loc astăzi.

(Agerpres)

Lu-
oas-
Fe-

că
m.

i permițînd 
să blocheze.

BONN 1 (Agerpres). — 
Poliția vest-germană a des
coperit, intr-un apartament 
din Hamburg, o cantitate 
de 350 kilograme de hașiș 
in valoare de 1,5 milioane 
mărci Din declarațiile ofi
ciale rezultă că este vorba 
despre o întreagă rețea de 
traficanți ai drogurilor.

LONDRA 1 (Agerpres). 
— Doi marinari au pierit 
și alți doi au fost dați dis
păruți, ca urmare a nau- 
fragierii vasului de coastă 
britanic „Burtonia", de 49S 
tone, în Marea Nordului, 
lingă Suffolk. Potrivit agen
țiilor de presă, naufragiul 
s-a produs ca urmare a u- 
nei furtuni deosebit de pu
ternice stîrnite în regiunea 
respectivă.

MONTEVIDEO 1 (Ager
pres). — In departamentul 
Paysandu, din Uruguay, au 
fost înregistrate, în ultima 
vreme, 126 de cazuri de 
meningită. Majoritatea ce
lor afectați sînt copii sub 
nouă ani, ceea ce a făcut ca 
în această regiune școlile 
primare să fie închise pe o 
perioadă nelimitată. Potri
vit agenției Prensa Latina, 
cazuri de meningită au fost 
semnalate și în alte regiuni 
ale țării, în prezent desfă- 
șurîndu-se o vastă campa
nie, cu ajutorul brigăzilor 
de voluntari, pentru distri
buirea de medicamente cu 
caracter curativ sau pre
ventiv.

(Agerpres). 
unui raport 

de Ofi-

BONN 1
— Potrivit 
dat publicității 
ciul federal vest-german de
statistică, în primele 9 luni 
ale acestui an în Republica 
Federală a Germaniei s-au 
înregistrat 13 647 de morți 
și 395 820 de răniți 
mare a accidentelor 
culație.

De menționat că
rul morților a sporit cu 2,5 
la sută, iar cel al răniților
— cu 3,1 la sută, în compa
rație cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

c-a ur- 
de cir-

numă-

Din lumea capitalului
BUENOS AIRES 1 (Agerpres) Muncitorii fabricii de zahăr 

din Tucuman, important oraș industrial al Argentinei, au de
clarat o grevă generală și au organizat un miting cerînd e- 
tatizarea completă a Companiei naționale pentru zahăr (Co- 
nasa). Societatea Conasa a fost creată initial ca societate de 
stat, care reunea toate fabricile de zahăr din provincia Tucu- 
man, dar, ulterior, ea a trecut sub controlul unor proprietari 
particulari.

★

ROMA 1 (Agerpres). — O grevă generală a paralizat joi 
activitatea provinciei italiene Tarente, afectînd in mod deo
sebit marele centru metalurgic din orașul-reședintă. Greva, 
la care participă aproximativ 100 000 de oameni, are drept 
scop să exprime protestul populației împotriva concedierilor, 
precum și să susțină revendicările salariaților privind îm
bunătățirea condițiilor de viață și.de muncă.

Ăgenția France Presse informează că greve turnante au 
avut loc în întreprinderile metalurgice și din alte provincii 
ale Italiei, pentru aceleași motive.

La rîndul lor, sindicatele reclamă înfăptuirea unor re
forme economico-sociale în cadrul unui program democratic.

In altă ordine de idei, agenția citată relevă că peste 
300 000 de funcționari din ministere, revendicînd modifica
rea Statutului lor, au adoptat un plan de greve. Prima grevă 
de 48 de ore a acestei categorii de salariați este prevăzută 
să înceapă la 6 decembrie. Ea va fi urmată de o serie de 
greve regionale, de la 12 la 15 decembrie, și de o grevă 
națională în zilele de 19 și 20.

Sindicatele funcționarilor bancar}? au hotărît, de ase
menea, un șir de greve turnante, eșalonate în perioada 4—21 
decembrie.

în sfîrșit, Confederația Generală a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.) a propus o grevă generală de 4 ore în cea de a 
doua parte a acestei luni, pentru susținerea înfăptuirii unor 
reforme social-economice.
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