
Ședința Comitetului Executiv

Naționale spre dezbatere și a-

Executiv a examinat și aprobat 
Ministerului Industriei Chimice, 
Industriei Construcțiilor de Ma-

și Geologiei privind princi- 
tehnico - economici pentru 

noi prevăzute în actualul

PORTARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VĂ ’

celei de-a XXV-a aniversări MESAJUL
a proclamării Republicii adresat de tovarășul

A vini gmfernic în
activitatea colectivelor didactice și studenfilor

Institutului de Educajie Fizică
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!n întâmpinarea

In ziua de 5 decembrie 1972 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Comunist Ro
mân.

Comitetul Executiv a examinat unele pro 
puneri de Îmbunătățire în continuare a ac
tivității marinei Civile, precum și a flotei de 
pescuit oceanic. Comitetul Executiv a stabi
lit măsuri care să ducă la organizarea mai 
rațională a marinei civile, la mai buna gos
podărire și folosire a flotei fluviale și mari
time. Ia crearea condițiilor pentru îmbunătă
țirea calității reparațiilor navelor și scurta
rea termenelor de reparații. S-a stabilit să 
se acționeze, cu mai multă fermitate pentru 
transpunerea în viață a hotărîtilor Comitetu
lui Executiv privind pregătirea personalului 
navigant, precum și pentru Întărirea discipli
nei întregului personal. Comitetul Executiv 
a hotărît ca flota de pescuit oceanic să fie 
transferată de la Ministerul Agriculturii, In-

dustriei Alimentare și Apelor în cadrul mari- 
nei civile din subordinea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor

Comitetul Executiv a discutat, de aseme
nea. proiectul legii cu privire la organizarea 
și funcționarea Consiliului Central de Con
trol a activității Economice și Sociale și a 
stabilit să fie îmbunătățit pe baza observați
ilor aduse în cadrul discuției și înaintat Ma
rii Adunări 
doptare.

Comitetul 
propunerile 
Ministerului
șini-Unelte și Electrotehnicii și Ministerului Mi
nelor. Petrolului 
palii indicatori 
unele Investiții 
plan cincinal.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, li
nele probleme ale activității curente.

Nicolae Ceaușescu cadrelor

și cu pla- 
Acesta nu 

tovarășul 
la Plena

ri

— „Vedeți cum e 
nul suplimentar... 
are, cum spunea 
Nicolae Qeaușescu 
ră, un caracter facultativ,
este parte componentă a pla
nului de stat unic...". In asu
marea acestor sarcini, in în
deplinirea lor așa cum se cu
vine, se asigură cointeresarea 
mai bună... Ii foarte, foarte 
important

Maistrul 
de 12 ani 
re -r «tj la . -• •
E. M. Petrila, Nicolae Mano-

acest lucru... 
miner principal — 
in funcția ca ata- 

sectorui 11 al

JJ ilescu, ne vorbește despre 
ftș obligativitatea realizării pla- 
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j? E încă una din ipostazele ti-
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mineresc

nului. despre modul cum fie
care trebuie să-și facă dato
ria la locul de muncă. Abia 
ieșit. din schimbul de noapte, 
deși poartă pe chip obosea
la nesomnului și a drumuri
lor parcurse în adincuri, are 
in ochi o flacără nedomolită, 
simbolul tinereții spiritului 
său.

— A, sînt la noi niște oa
meni unu’ și unu’... Mineri 
de nădejde, mai încape vor
bă ? Constantin Stan, loan 
Tabacu, Emilian Ciopleanu... 
Șefi de brigadă care trag u- 
măr lingă umăr cu ortacii, 
nu le e că transpiră... Și 
ce-mi place mai mult la ei, 
ii că dovedesc preocupare tot 
mai mare de utilaje. Acestea 
sînt bunul obștei și se cere 
păstrate cu atenție, cu de
plină răspundere. De fapt, 
jiecare trebuie să se poarte 
oine cu mașina, căci ea ne 
.nlocuiește brațul. Nu se poa
te repartiza un om special la 
tocul de muncă, ca să aibă 
grijă de utilaj... Este nevoie 
ca fiecare să se simtă respon
sabil cu avuția colectivului...

...De 20 de ani, maistrul Ni
colae Manoilescu, prin pilda 
sa de dăruire continuă, de 
conștiinciozitate și de abne
gație, se află neclintit în mie
zul faptelor de muncă mine
rească adevărată, 
să-și pretindă lui 
in baza însușirii 
acestei „lecții" — 
ră și celorlalți. 
dere in membrii

l
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Complexul hidrotehnic de la
Dragi tovarăși și prieteni.

și Sport

„Valea de Pești" aproape de cotele finale

Există toate premisele

ascendente în anul 1973
— Anul pe care-1 vom în

cheia în curind a fost unul 
din cei mai rodnici — s-ar 
putea spune anul celor mai 
mari satisfacții din 
șantierului Valea de 
al I.L.H.S. Cum apreciați în 
calitate de conducător al a- 
cestui 
pină ,

viața 
Pești

I șantier bilanțul de 
acum al anului 1972 ?
In cîteva cuvinte, fă- 
o apreciere generală, 
bilanț poate fi apreci-

cind 
acest 
at, fără rezerve, ca bun. Pe 
11 luni planul producției 
globale este realizat în pro
porție de 101,5 la sută, ceea 
ce ne dă certitudinea că 
toate capacitățile contractate 
pentru acest an vor fl pre
date în termen. Productivi
tatea muncii planificată este 
realizată în proporție de 
100,9 la sută, iar cheltuieli
le materiale de producție 
sînt cu circa 600 mii lei sub 
prevederi. Precizez că am 
obținut aceste reznltate în 
condițiile cînd toți Indicato
rii de plan sînt superiori fa
ță de anul 1971 care, de a- 
semenea, a fost pentru npi 
anul unor rezultate buhe.

ț

Imi este deosebit de plăcut 
ca la sărbătorirea împlinirii a 
50 de ani de la înființarea 
institutului dumneavoastră să 
vă adresez tuturor — cadre 
didactice și studenți — un 
cordial salut și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

In decursul existenței sale 
de 5 decenii, Institutul de 
Educație Fizică și Sport a 
desfășurat o bogată activitate, 
dînd țării un însemnat nu 
măr de cadre — profesori. dc 
educație fizică, antrenori și 
instructori pentru diferite 
discipline sportive — care au 
adus și aduc o contribuție 
importantă la formarea unui 
tineret robust, bine pregătit 
pentru muncă și viață, cu o 
minte sănătoasă într-un corp 
sănătos. Apreciez că, îndeo- 

’berioă,$ia de după 23

c-ietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. 
Am convingerea, dragi tova
răși și prieteni, că și dum
neavoastră vă veți. încadra ou 
cinste și cu rezultate cît mai 
bune în acest avînt general 
care a cuprins întreaga tară. 
Nu mă îndoiesc că cărb&twji- 
rea semicentenarului institu- 
ului va constitui -i u-

neavoastră toți un imbold de 
a munci și mai stăruitor pen
tru a răspunde cît mai bine 
înaltelor exigențe pc care 
nartidul. societatea noastră le 
pune în fața școlii românești, 
a învățămîntului de toate 
gradele, a tuturor acelora care 
răspund de instruirea Și edu
carea tinerelor generații care 
vor prelua și duce '•ictorios 
mai departe făclia socialismu
lui șî comunismului pe pă- 
mîntul României.

Vă doresc, din inimă, tutu
ror. mult succes și multe sa
tisfacții în muncă și la învă
țătură, în întreaga activitate 
viitoare 1

tră rețea de învățămînt, o con 
tribuție de seamă la pregă 
tirea multilaterală și educa 
rea sănătoasă — morală și fi
zică — a tinerei generații a 
patriei, la efortul general de 
creștere și formare a noi 
noi oadre 
socialismului. Iată de ce do
resc ca, la această aniversare 
să adresez cadrelor didactice 
și studenților institutului cel< 
mai calde felicitări.

Semicentenarul institutul^ 
dumneavoastră are loc îr 
condițiile în care întreag; 
tară se pregătește să sărbăto 
rească îmnlinirea unui sfer 
de veac de la proclamare: 
Republicii în România. Popo 
nul nostru întîmpină acest 
eveniment de însemnătate is
torică pentru destinele sale 
cu dorința fierbinte de a-i 
consacra noi și importante 
realizări în toate domeniile 
de activitate, de a munci cu 
olan și pricepere pentru 
transpunerea cu succes în 
viață a programului elaborat 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale par
tidului privind edificarea so-

Și 
de constructori ai

ăebi în„,i
August 1944," 'institutul dum
neavoastră — dezvoltînd pe, o 
treaptă, superioară experiența 
și tradițiile bune acumulate 
din trecut — a adus, împreu
nă cu celelalte institute uni
versitare, cu întreaga noas-

I 
I
I I
I 
I
I

NICOLAE CEAUȘESCU
4,7
va

de aseme- 
mediu al 
superior

Aș.mai adăuga, 
nea, că și cîștigul 
muncitorilor a 
anilor trecuți.

— Ați vorbit 
nea predării în 
turor obiectivelor prevăzute 
pentru acest an. Care sînt 
cele mai importante dintre 
acestea ?

fost

certitudi-de 
termen a tu

Și 
re 
tegrală a orașului Petroșani 
la această stație.

— Ce concluzii se 
prind din experiența 
tivului șantierului în 
1972 ?

— Privind autocritic 
vitatea desfășurată se

km canal colector ca- 
asigura racordarea in-

des- 
colec- 

anul

acti- 
poate

Azi răspunde ia anchetă tovarășul 
ing. ȘTEFAN NiCOLAU, șeful șantierului 

Jalea Jiului44 al I.L.H.S.

— Aș menționa în primul 
rinei obiectivul nostru prin
cipal, barajul lacului de acu
mulare de la Valea de Pești 
cu un volum de 5 milioane 
mc apă. Apoi, stația de tra
tare de la Valea de Pești cu 
o capacitate de 760 litri apă 
potabilă pe secundă, alimen
tarea cu apă a orașului Vul
can, stația de epurare a a- 
pei de la Dănuțoni, precum

concluziona că rezultatele 
din acest an, deșî sînt bune, 
puteau să fie mai bune dacă 
forma organizatorică a șan
tierului, asigurarea tehnico- 
materială a formațiilor de 
lucru și asistența tehnică ar 
fi fost mai corespunzătoare. 
Sîntem un colectiv încă tî- 
năr — personalul cu pregă
tire tehnică medie și supe
rioară este încă

vîrstă și în același timp eu 
experiență nu prea îndelun
gată pe șantier — și din a- 
ceastă cauză am avut și gre
utăți, care au frînat ritmul 
de execuție pe care trebuia 
să-1 realizăm la unele obiec
tive.

— In conferința organiza
ției orășenești de partid U- 
ricani s-au făcut aprecieri 
critice privind calitatea unor 
lucrări. Cum trebuie inter
pretate aceste critici ?

— Criticile făcute in con
ferință sînt întrutotul juste. 
Nivelul calitativ al unor lu
crări a fost necorespunzător, 
ceea ce a impus lucrări su
plimentare de remedieri, ca 
în final aceste lucrări cu ca
racter hidrotehnic special să 
poată funcționa ireproșabil. 
Reținem ' aceasta ca o expe
riență negativă din care- tre
buie să tragem- învățăminte, 
pentru viitor, în sensul că 
deficiențele la calitate frî- 
nează ritmul de .execuție , și

T. MULLER

la Valea de Pești.

C. MAGDALIN
■ ' . i I-"'

(Continuare în pag. a 3-a)

sale spirituale.

Vedere spre barajul de

Foto i Ion LICIT)
în 
de 

care

din 
es- 
fir- 
se

pavilioanele românești 
tîrgurile internaționale 
Koln (R.F.G.), Leipzig

prezentă în

A învățat 
însuși și — 
profunde a 
știe să cea- 
Are încre- 
colectivului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe președintele Comisiei Naționale pentru

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți 
dimineață, pe președintele 
Comisidi Naționale pentru 
Energie Atomică a Republicii 
Argentina, amiral Oscar Ar
mando Quihillalt, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire au participat 
prof. Ioan Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, și Mircea 
Malița, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

A luat parte, de asemenea,

cu afaceri 
Argentinei

a transmis

Cesar Bautista Rezzonico, 
însărcinatul 
interim al 
București.

Oaspetele
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros din partea 
președintelui Republicii 
gentina, general 
Augustin Lanusse, 
cu asigurarea că 
care șeful statului 
va face în țara sa 
tată cu deosebită

Mulțumind,
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
Ia rîndul său un salut cor
dial președintelui Alejandro

Ar-
Alejandro 
împreuna 

vizita pe 
român o 
este aștep- 
satisfacțic. 

tovarășul

Augustin Lanusse, subliniind 
că va face cu multă plăcere 
vizita în Republica Argenti
na.

In timpul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme ale 
colaborării tehnico-științifice 
bilaterale și ale schimbului de 
experiență în domeniul folo
sirii energiei atomice în sco
puri pașnice, în cadrul acor
dului de cooperare încheiat 
în acest sens între cele două 
țări cu prilejul vizitei oaspe
telui.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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Romania socialistă
A început montajul primului 

turboagregat de 330MW al Centra 
lei termoelectrice de la Rovinari

în imagini și fapte
Bogată activitate 

de răspîndire a cărții

La Rovinari a început mon
tajul primului turboagregat de 
330 MW. Se asamblează deta
liile primelor două cazane de 
1 035 tone abur pe oră, lu
crări prevăzute pentru cea 
dea doua etapă de construcție 
a Centralei termoelectrice din 
localitate. După cum preci
zează inginerul Alexandru Mil- 
cescu, șeful șantierului, unita-

tea amintită a încheiat monta
jul celei de-a 50 000-a tonă de 
utilaje și instalații, termoener- 
getice. Pină acum, pe șantie
rul acestei mari unități ter- 
moenergetice, a fost montată 
o cantitate de utilaje aproxi
mativ egală cu cea însumată 
de obiectivele ce compun par
tea românească a Sistemului 
hidroenergetic și de naviga
ție „Porțile de Fier".

Mobila
produsă la Pipera

de la 
de la
(R.D.G.), Lyon (Franța), Tripoli 
(Libia), Budapesta (Ungaria), 
in acest an standurile Combi 
natului de industrializare a 
lemnului Pipera București, 
s-au bucurat de o atenție deo
sebită. Datorită aprecierii clș- 
tigate, aproape 90 la sută 
producția acestui combinat 
te preluată de circa 50 de 
me din 14 țări. Pentru a 
satisface cerințele partenerilor 
externi, au fost asimilate 
acest an aproximativ 40 
noi sortimente, printre

București 
zeci de țări
se numără atit garnituri 
mobilă stil, cit și 
lă modernă, executate 
furnir exotic, 1 materiale plasti 
ce și aluminiu. Planul la ex
port pe 11 luni a fost astfel 
realizat înainte de termen, a 
preciindu-se că pină la sfirși 
tul acestei luni vor fi livraie, 
suplimentar, produse în valoa
re de aproximativ un milion 
lei valută. încă 
se pregătesc și 
mobilă care vor 
anul viitor la 27 
expoziții internaționale.

de pe acum, 
loturile de 

participa în 
de tirguri și

(Agerpresț

Activitatea de răspîndire a cărții la orașe și sate, a- 
sigurată printr-un bogat sistem de unități comerciale, libră- j 
rii, standuri, cit și prin ampla rețea de biblioteci — publi
ce, școlare, universitare, din întreprinderi și instituții a 
cunoscut în ultimul sfert de veac o continuă intensificare.

Cele peste 1 700 de librării din întreaga țară, 7 000 ra
ioane din magazine și complexe comerciale și cei aproxima
tiv 13 000 de difuzori din întreprinderi, instituții și de 
sate înlesnesc în prezent cititorilor procurarea cărților

Faptul că, spre exemplu. în 1971 s-au vindut de 11
(Continuare in pan

i
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T ombolă u r i
Biroul de turism pentru ti

neret oferă tinerilor din Va
lea Jiului o nouă posibilita
te avantajoasă de a cunoaș
te frumusețile meleagurilor 
străbune, locurile istorice, 
realizările poporului român, 
constructor ■ soc ă'.' mulu 
de a fetrPcp timpul in mod 
plăcut și util in taberele do 
la mifrlte și de la mare. în 
excîfrsii în tară și in străină
tate. Această ocăzlie o au 
toți părticipanții la tragerea 
Ia sorti ce va avea loc în 
30 âttertibrie 1972, p'entru de- 
seffftflffcâ ciștigStnrilbr prdmi- 
ilof âtbrttrrte îh cadrul

tombolei TURISTICE or
ganizate de B.T.T.

Premiile acordate partici- 
panților la tombola turistică 
consta)' în

— Cite 30 bilele de odih
na la Complexele turistice 
pentru tineret Costîfieșfi șt 
izvorul Mureșului ;

— Cît6 12 bilele de ddihri 
la bazefle turistice Pentru ti-

Orșbva, Săccle ;
— 12 excttrsii în Delta Du

nării j
Cite •< .

pdtiia. Italia. Algeria, Frântă, 
Belgia ;

s t i c ă
- Cite 8 excursii în R.D.G.,

R. S. F. iugoslavia, U.R.S.S.,
R. P. Ungară, R. S. Ceho-
slovacei ș i R. P. Polonă ;

4() f! o ov . R.P.
Bulgaria ;

72 | renni in materiale
•portive ( corturi, schiuri, cos-
lume complete de schi etc.).

Biletele do participare la 
tombola tiirlstifcă se găsesc 
l i secretari: organizațiilor 
II.T.C. și la Biroul de turism 
peritrti t-indret de pe lingă 
CbmitStUl municipal al U.T.C. 
și sb distribuie numai pînă 
la dată de 10 decembrie cu- 
reht.

------- ---- irimrîi'i.r»

Orizont bucureștean
© Medici și cadre sanitaro 

din patru continente demon
strează că știu să mînuiască 
cu pricepere nu numai stetos
copul și bisturiul, ci și apara
tul fotografic, după cum ates
tă exponatele prezente în cea 
de-a Xl-a bienală internațio
nală de artă fotografică găz
duită, de sala din strada Bre- 
zoianu.

@ O singură macara pentru 
manipularea trans con talneTO-
lor creație a Instdtilitltii db 
proiectări căi ferate — a re
ușit să salte dintr-o dată cir 
ca 756 t)dO lei din pfcțul Cate 
se plătea pbntru importarea 
fiecărui utilaj de acest fel și 
să-i depună neatinși la cap 
toiul economii. De asemene., 
o rudă a sa apropiată — ihă- 
caraua turn cu ăutâridicarO

-, realizată în Uzina de re
parații/ a urcat performanțele 
constructive rbntâriești la înăl
țimea de 145 de metri.

@ Recent, vameșii ăii des
coperit îfl Valizele lui Dumitru 
Avramii, maestru în arta cu
linară Ia laboratorul „Inter
continental" și ale oamenilor 
din echipa sa o cantitate a- 
preciabilă de aur „achizițio
nată" din R.F, a Germaniei. 
TotUși, ptetiosiii metal nu a 
fost confiscat. In valiztfle lot 
se aflau „Marele premiu do 
aur", „Bucătarul de aur Otto", 
și mai multe medalii»persoha- 
10 tie aur pe care le-liu cîști- 
țțât la cSa de-a 13-a blimpia- 
dă gastronomică de la Frank
furt.

@ Staturile medicihii aii â- 
juns și pe strada Lipsctltti uti
le s-a deschis restaurantul 

dietetic „Mureșul". In loc de 
listă de meăiuri, clientii au 
la dispbziție retete pentru Opt 
diete !, în loc de ospătari — 
sfetnici ai sănătății și siluetei 
dumneavoastră. A început să, 
se votbeăscă pînă și de îh- 
ghețata dietetică.

@ Prinlul aparat tâlefbnic 
/ ti circuite irfiprlmate a fost 
creat la Uzinele „Electromag
netica". Caracteristici : simpli
tate, linie estetică, siguranță 
sporită în funcționare. In a- 
nul viitor, circa 3 000 de abo
nați vor beneficia experimen
tai dd astfel de receDtoare.

@ Noile instalații de cofraj 
glisant, realizate de Uzina de 
reparații, pentru construcția 
coșurilor dfe firm. ale căror 
înălțimi ating 180 de metri, 
își demonstrează calitățile și 
pe udele șaritiăîe din străină
tate. Cti ajutbrul led du fbst 
ridicate coșurile de fum tron- 
fconice alb ufior termocentrale 
din Bratislava, Bimo și PTaga, 
Marbor (R.f.tj.), și cel al 
Combinatului chimic din lam- 
bol (Bulgaria).

-re.

politică
In Editura

latij.

900

Elaborat de un toledfiV 
de cadre de specialitate din 
țara noastră. „Dicționarul 
de estetică generală", 
o lucrare deosebit de 
destinată (jlitiiiciiiiii 
iiiblfor dd artă.

El cuprinde circa
de articole care tratează a- 
tît ndțiiinile și categoriile 
de bâză ale estetltii cit și 
curente, orientări, școli și 
personalități reprezentati
ve din acest domeniu, prin- 
tipaleld ștoli si fciifenle ' . . .. ,

etc. Un nu
de termeni 
de tratare 

»e tefdră la

i și 
artelor plastice, 
literaturii 
important 

un spațiu

âlâ 
cii, 
măr 
cti 
preBtirtipăfiitbf 
istbriâ și problemele esteti
cii românești. ~ *...........
importanța lui 
pentru lărgirea 
cultural și ca

Dătă fiind 
deosebită 

orizontului 
______ T_ Util instrii- 
inerit de referință/ „Dicțio
narul 36 estetica genera
lă" se bucură 
popularitate in 
tOtllWt;

de o reală 
rîndul citi-

i

un voievodat 
paradoxuri — cea 
rețjiithe d PolOiiiei 
abia citevă 
suprafață 

insă al Uiiei 
renitul itdționdl 
din producția glo-

inia la ii
I ———         

Luspriil 
și ti4It» viainirteâ

Specialiștii francezi aii re
alizat tifi disf62ițiv cu lâ-ser. 
card permită Obținerea tinor 
imagini televizată a căror re
zoluție dste flebsebit de fifiă 
(20 000 linii). Dispozitivul dstb 
constituit tlltitr-un lasbr fu 
heliu-nebn și un nRjdulâtrtr 
electro-opfic de lufhină. Ifhâ- 
ginea transmisă de camera 
Tv. ânregistrează amăriuntit 
zona filfnatâ. Pfifrta aplicație 
a acestui dispozitiv este spa
țială, dl putîhd fi utilizat lâ 
explorarea din sateliți a re
surselor terestre.

âsiassite
<$e hâtșieiFe

©amâni de știință vâst-găr» 
mani au ptis la puitct uti n&u 
procedeu diagnostic cârd per
mite constatarea din timp a 
anumitor boli vitotfeb la câf'i! 
încă neflăScuți și să le și tra
teze. Aplicarea acestui proce-

deu în timpul îngrijirii prena
tale contribuie la scăderea 
simțitoare a numărului de co- 
^ii născuți cu grave malforma
ții fizice și deficiență tnintale. 
Astăzi, spre deosebire dfe tre
cut, se știe că aproximativ de 
la a 20-a să'ptămînă desărcina, 
pot fi găsite în sîngele embri
onului uman anumite imiino- 
giobtililie, nare apar în. urma 
linei ififfeețil și hii detiva din 
sînqele matern» Intense cerce
tări au dovedit că atît virusul 
rtibeolei cît și cel al citomega- 
liei pot pătrunde — în caztil 
tihei infectări a femei gravide 
-*- prin placentă, în orejânis- 
rfiul copilului, fn același tirftp 
îflsă, s-a constatat că la am
bele feluri de viruși embrio
nul uman reacționează cn i- 
munoglobulihe căra, îă rîndul 
lor, ptît fi stabilite îri clipă 
diagnosticării bolii.

GhetairâSe 

arctice C4»o(in 

hid roCarbiB
O serie de sondaje efectuate 

în Arctica și în calota glaci
ară a Groenlandei au indicat 
pfeSehta gazdlot naturale sub 
fofrnă solidă (îti molecula de 
apă cristalizată) pînă la adîn- 
cimea de 1 000 m în perma
frost. Ghețurile arctice ar pu
tea conține pînă la 20 la sută 
gaze naturale sub formă de 
liidrati cristalizați. Rezervele 
de hidrocarburi ale Arcticii 
pot fi dStltrfate la cca. 540 
miliarde barili de petrdl și 
38 800 miliarde mc. de gaze 
naturale. Aceste cantități sînt 
echivalente cu totalul rezer
velor de petrol și gâze natu
rală existente în resttrl lumi'.

l-iatouice 
plin de 
mai mică 
ocupi nd 
cente din 
generato r 
iriiiti diii 
precum și 
bală a țării I Pe de află par
te. această cea mai puter
nică regiune ecohbfnică a 
Poloniei posedă terenuri ex
celente din punct de bede- 
re geografic și climateric, 
ihbeciiiale de suprafețe eu 
atmosferă și ape poluate, cu 
văț/etiiție degrdctiiiă ih' țiliii;..

Rdioiiui ihdîistfibl dl Slle- 
ziei superioare esie iiiihiii 
regiunii Katowice. Aici se 
grupează, contopindu-se ur
banistic. șase orașe in frun
te cu Katowice, unde se â- 
fîă colieehtrati> htiiie. ttiriiă- 
torii, precum și alte 
întfdfifiiidetl 
ale regiunii, 
nu cu mult 
cît Valea 
a Suavului, 
degradare a 
ral al 
acut.

,,Raadele“ degradării at
mosferei, a apei, și a solului 
și prin aceasta a vegetației 
— nu sînt decit un efect 

tragic, tleplanificat și nrin- 
durător al activității uindne 
de (fdliiioară.

Regent erarea calo rilutf 
inițiale ale mediului natural 
al Sileziei de demîllt 
constituie o problemă socială 
importtinlă. In acest sebp, 
de cițiba dtii, se încearcă cti 
insistență tratarea mediului 
„bolnav". Fumurile, pulbe
rile plutind pînă acum libere 
pi'in athiosferă, justificate 
ptiii procesul de prodticție, 
devin din ce in ce mai rare. 
In ultimele decenii, prăfuirea 
atmosferei a scăzut ih jur 
de 25 la sută. Cu câțiva dhi 
iii urină, deșeiirile industria
le au ocupat în dcesl rtHdn 
o suprafață dh apfocbpe 5 t)D6 
ha, dar in același timp in
dustria folosea o supi-tifâță 
d.e 4 tWi) hă...

Lupta eroică a omului 
cu reziduurile și cu halde
le, dă primele rezultate. Se 
arhendjează apoi mitrele 
Pâre de cultuiă și Mihnă 
din Chorzow, unde pfâfuired 
âimosferei a bătui în trecui 
toate recordurile 
Acest parc a fdSt tfhieîtttjat 
pe zgUra strihsă și pe ire- 
chile lucrări miniere. Actual
mente aceasta este o adevă
rată oază de vegetație, cu 
o suprafață de 600 ha, 
șezată chiar în centrîd 
năibitiilili care, ca o d- 
grafă, unește două orașe 
ale Sileziei superioare : Ka
towice și Chorzow. Este o

/jro- 
țării, 

pă-

multe 
tie pl'btiili'țic 

In acest raion 
mai prejos de- 
Ruhrului sau 

shiiptomele de 
mediului natu- 

omului apar foarte

Realizări gospo
dărești - Militare 

ia Petrila
© Luna aceasta vor fi ter

minate și date în folosință 
grădinița și creșa din cartie
rul 8 Martie — construite din 
fondul Consiliului municipal 
Petroșani al sindicatelor. 360 
de copii ai oamenilor muncii 
petrileni vor petrece o parte 
din timp aici, bucurîndu-se de 
cele mai bune condiții.

© Pînă la data de 15 de
cembrie, va fi dată în folosin
ță piața nouă din același car
tier. Pentru a veni în ajutorul 
cetățenilor, în scopul reduce
rii timpului afectat cupărătu- 
rilor, în incinta pieței, unită
țile O.C.L. Alimentara și 
C.L.F. vor amenaja chioșcuri 
pentru desfacerea mărfurilor.

@ Tot în orașul Petrila au 
început lucrările de moderni
zare a unităților O.C.L. Ali
mentara. Astfel, unitățile Hr. 
59, 31 și 29 își vor extinde 
spațiile, devenind și ele maga
zine cu autoservire.

In primul trimestru al anu
lui Viitor, urmează să fie mo
dernizate și unitățile aparfi- 
nînd de O.C.L. Industrial, iar 
servirea populației se va face 
permanent în schimburi.

O deosebită importanță o 
prezintă la Pteparația căr
bunelui Petrila secția me
trologie.

Iată-1 în clișeul nostru pe 
șeful atelierului, metrologul 
Vasile Berindei, în timpul 
verificării greutăților cîn- 
tarelor cu balanță tehnică.

CALEIDOSCOP
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Zhîsr spre Felul ftiord
Pentru prima oară in ultimii 75 de ani un norvegian va În

cercă să atingă Polul Nord în balon. Ola Kalvdtn, în Vîrstă de 34 
de ani dofește să reediteze, in vdra viitoâre, tentativa. întreprin
să in 1897 d6 suedezul Solomon August la bordul dirijabilului 
„The Eaglfe". După curii se știe, „The Eagle" s»a prăbușit in re
giunile polare diri Opropietea Insulelor Spitzberg. Ola Kalvatn a 
declarat presei că va folosi un balon de tipul ,,Piccard Âx-61', a- 
virtd înălțimea- de 20 rri și diametrul de 10 m.

In ciuda măsurilor restrictive, adoptate de guvernele țărilor 
lotlnă-americane, exodul oamenilor de știință din aceste țâr! a 
devenit îngrijorător.

Este vorba in special de experti in domeniile științific, eco
nomic, agronomic și de construcții. Recordul este deținut in pre
zent de Mexic care a „pierdut" în ultimii doi ani 12 000 de cadre 
cu inalte studii, majoritatea acestora stabilindu-se în S.U.A.. Pe 
locurile Următoare se situează Argentina cu 1 45$ de specialiști, 
Columbia cu 1 182 și Brazilia cu 483.

Ă suaSfabeiism
La 6 000 de ani după inventarSd scfisdllii, p&Ste 0 tfeime 

din populația adultă a globului și ------ :
populația Âmericii Latine este 
36 600 000 de oameni din America Latină nu 
nici să citească. In Haiti, spre exemplu, peste 
tățeni sînt neștiutori de carte, iar in Columbia 63 la 
pii nu au posibilitatea să frecventeze școlile. In ce 
cui, aproximativ jumătate din numărul copiilor de ță 
mese nici o instrdefld din lipsă de școli și de cadre

sută din
Astfel, 

să scrie 
din ce
ri in eo-

Mexi- 
nu pri-

O privire spre Paring din cartierul „Aeroport" Petr oșani.

realizare cu adevărat impu
nătoare. Parcul; realizat cu 

. efortul întregii populații in 
decurs de cițivd ani, creează 
astăzi posibilitatea sutelor de 
viii de cetățeni, din orașele 
vecine de a se odihni in 
aer proaspăt și vegetație. 
Aici au fost create multe 
obiective, servind odihnei și 
distracției. Marele stadion 
sportiv este frecventat de 
o sută de mii de aiiiatori ai 
sportului, în special la me
ciurile de fotbal susținute 
de. echipa Gprnik Zabre, o- 
i'ășdili.i cesei tni rili;ditii|n 
Sale, polile eoheiira eh Vt'le 
irtdi mâți liihh-pdrciiri die

o utiilihă cit mai activă, 
perliiițîitd o rficonfortăfe fi
zică și psihibă. O mare per
spectivă ih ticAst domeniu 
o fticiliteli'ă notlii inițiăii- 
tă: amdhajafâa centufiide 
drbori pentru protecția re- 
cjiuisii Silesiei Superibnre. 
Acedstă centiiră largă dc 
verddață va impfejmui. iiii- 
ina industrială a Pdloitiei. 
furnizindu-i aer prdlisp&t și 
noi iiosibiiități de tecreerr. 
.Vii riitllte ăsemehdâ inițiati
ve există 
mondial 
lilrx jii.
iii'i>! I:
I oi-d'-i

FumSI
vegetație

a-

Katowice
Bilropei. țjfUfiiiiâ zOdlocficG. 
eu vagâiind dihozaiiriidr ti- 
menajată de curind, plane
tarul Kopernik, cu bolta Sta 
albastră, artificială, unde ti- 
zitatorii pot să urmărească 
Httșe'&ea planetelor. șt 
fuMcularui de persoane 
sînt puncte de atracție ma
ximă. Totuși, această uria
șă suprafață amenajată nil 
jioate asigura cerihțele re- 
etedtive întregii aglomerări 
ilfb&ne. In cohsecință, s-d 
trecut: la organizarea altoi 
parcuri și, ca de obicei, toi 
pe locuri industriale de
gradate, parcuri care împin
sese suprafața regiunii. Fie- 
care din aceste parcuri po
sedă baze sportive, in spe
cial ștranduri. Pe măsură ce 
munca umană devine mai 
intensă, este nevoie nu numai 
de odihnă pasivă, ci și de

li 3 
zi 

i.xii'iițftntiiihi1 
l'âdur" (
km 
râ.ș.

d'ur- răth 
se impun 
tura u păduri 
deoarece acestea 
ză cel mai favorabil 
țillt’ dt> sănătate — 
ere. Hotărirea privind 
najarea centurii de

tn,nur
7

■;iu
•ii,’. 
rituerită 

d"
in lui

pe plan
Iceastă ce::-

i -i-iji ir:;ti: 
/':! iiil-ii 

J.iieiilili ulii 
r-d<llll<-“ Hp 
lățim' le 
•ește -ase o-

Pe ăcSâil^ 
eu pă-

rășinoase 
uireti aces= 
di' foioase, 
mfluențea- 

condi- 
rPcre- 
ame- 

arbori 
pdhtru prolficțit1 a fost ini- 
țMa ăvum ptlffu ani. Ac- 
iualM-eiite se amenajeâză o 
setib de asemenea bdzc de 
fPef-Pâfifi,

l.d K.âldidiee a filat fiin
ță C’Pntrui de priAecție a 
inedihlui iliililn, uhitate ctfid- 
tă in edi/ibdrd'it' cti fdridul 
OiN.U., ctire se Ocupă eh in- 
tiA.ț) dhMhblui acdAlei ches- 
liuiii; fiiaborilid cele 
eficiente metode pentru 
crotirea plantelor și ti 
fuliii cUi'Ut: 111, iHăUurd 
fișării ihsltilllțiiibr Și d 
liciidffiMf dih 1‘t1 Ui e? 
miltlel-ne, intreprihderile 
pdlutt diti be th ce mai 
țin mediul uman cu 
fumuri și 
lichidarea totală a efecte
lor negative ale industriei, 
asupra mediului înconjură
tor. Totiiși. dcedsld este o 
chestiune tliji&lă și costisi- 
todre; Ușii că 0 sitiiâție sa- 
tisfăcătodte nil vă pvtidd fi 
realizată în viitorul cel mai 
apropiat Adevărul este că 
s-d făcîit tdtilșt fhilit ih a- 
cest sehs:

Citul din planetarul din 
Pafclll de cultură și odihnă 
al orașului Chorzow se 
scrutează peisajul silezian, se 
rtbsprl'ă lizief-â verde d par
cului. idr în spatele, detisteîti 
siluetele turnurilor de ext-rac- 
ie ale minelor și o pădure de 

lor

rini'
o-

vor 
pu- 

uman cu gaze, 
reziduuri, pentru 
t otală 

ale

'■oșuri, iar deasupra 
".ori întunecați de fum.

In curînd insă aceștia 
dispare...

ir

Jâfcek DUBifcL, redâctof 
Ia zlaiiil „l’r.Vbtma Lâlidt- 

tlltzâ" din katoîvlc'ă

PREOCUPĂRI PERMANENTE, INSISTENTĂ SPORITĂ
I   '' • • .... ..  <        . , ... *

Pentru asigurarea securității muncii 
cît mai depline în parchetele forestiere, 

în transportul lemnului de la pădure
Cum folosim mijloacele 

de transport din dotare ?
fâăeșlSarăa tiu mijloace izie- 

Oanifcaife ft bflitaților fdrestie* 
tte a crescut mult 5n ultimii 
ani» Pentru ea acestea să fie 
folosite judicios,- fără riscuri 
de adcidfentafe, s-au elaborat 
o Sfeamă dr> inăsuri-. Prima 
prevedere Și cea mai impor
tantă, dSW ca, înâinte de a 
i se elibera foaia de parcurs 
Unui âufofiânii-bh, să i se ve
rifice eu multă atenție starea 
tehnică»

Iată ce trebuie să urmă
rească revizorii tehnici la fie
care mașină în parte în afara 
precizărilor N»®»S» prevăzu
te în volumul IV, capitolul î, 
articolele 15-48, elaborate de 
ministerul de resort i autoca
mioanele și autoreniorcile Vor 
avââ bolturlle de sigiiranță 
complete, asigurate cu șplint 
și legate cu lanț pentru a nu 
cădda în tifhpiil mersului ; se 
va urmări da toate pifghii'le 
de declanșare a răcdanteldr 
să fie aăfrjuratS ®u cuie Id- 
gate cu iant î în cazul GÎnd

autdc'âffiioanele tractează și 
remorci, se va asigura în 
mod oliligâtpriu — îfl afară 
cfriigului obiȘfiuiL de fSnibf- 
câre ■— prin lânțiiri, căre sfe 
vor trece pnfițf-iiri siipdft 
sudat prin pfâțâput fenlăttii 
și ultima traversă â șăsiii- 
lui. Capetele lanțurilor dă si
guranță se vor țedă prin șu
ruburi. Autocamioanelor care 
nu sînt dotate cu dispozitive 
de iegare a îfreârcăîiirii tijă 
(cu ghiară de pisică) fiii ii 
se va permite plecarea în 
cursă) pe timp de ceață se 
va avertiza fiecare conducă
tor auto în parte iar la ieși
rile din garaj se vor planta 
placarde avertizoare.

ȘEFI DE GARAJE ȘI 
REVIZORI TEHNICI !

Respecting aceste rfiSsiiri, 
pe lingă cdle elaborate și pe 
care cdnsiderăm că le ciihoâș- 
teți, cOntribUiți la dvilarea 
accldefitdlPr și a păgubdldr 

tfiateriaie 1

Sînt tot autovehicule
și... tractoarele!

In concepția ilfidf salâtiati 
există părOiAa eâ M-âdtoacele 
pbt Circulă pe șoselfe și cu. 
miei defecțiuni, iar conduce
rea lor poate fi făcută și de 
cătrd pefSOâfle Cârd ilii 6 fld- 
Cesăt să cUHfiââCă Sârmele de 
tehnica securității muncii. E- 
vitient că asemenea păreri 
sînt total greșite.

Trebuie, de la bun inceput, 
înțeles că și tractoarele sini 
tot autovehicule și că de fe
lul cum omul de la volanul lor 
cunoaște rbțftilile de circulație 
și tehnica securității muncii, 
și Ie aplică conștiincios, de
pindă îh final Viata oamenilor 
cu căre lUCfea'Ză, depinde sta
rea tehnică 4 tractorului res
pectiv. Pentru a se evita sur
prizele neplăcute, care une
ori se soldează cu pierderi de 
Vieți omenești și daune mate
riale ăturiCi cîrtd se ignoră 
hdrmele de tehnica securită
ții, persoanele cate condin 
tfactoăfeld trebuie să rețină 
următoâtele: se interzice a 
se rulă tfactoafele rutiere, în 
caztil eifid sistemul de frîna- 
fe al ăCestâra este defect i se 
Ifitefgicd transportul de per

soane in temdrci sau deasu
pra Încărcăturii ; se int0fs*i66 
transportul pe tractor sail pfe 
scăun alături de condlicătdfiil 
lui; li se interzice cu desăvâr
șiră tractoriștilor rutieriști să 
încredințeze conducerea vehi
culului neposesorilăr dă car
net sau aitor persoane, indi
ferent de funcția lor; tracto
ristul este obligat ca înainte 
de a executa viraje la stingă 
sau la dreapta, să semnalize
ze prin ridicarea brațului și 
să nu circule cu viteze mai 
mari decît cele permise; la 
traversarea pasajelor de ni
vel, în special la cele nepă
zite, tractoristul este obligat 
să oprească la o distantă de 
cel puțin 10 m de pasajul de 
trecere respectiv, să se asi
gure dacă nu vine din nici un 
sens vreun tren și numai du
pă aceea să treacă pasajul, 
dat nu cu o viteză mai mate 
de 15 km pe oră. Cînd trăc- 
lorUl se află în mers se in
terzice : urcarea sau i obori- 
reă de pe acesta > < obotîroa 
lui pe pante periculoase, cti 
o viteză mai mică decit

îrltîia ; intrarea sUb vehicul, 
dacă acesta are motorul por
nit ; folosirea lui pe tirhp de 
noapte fără lumini.

Din cele cîleva prevederi e- 
nutilefate, și măi ales, din ex
periența de fiecare zi se poa
te trage ușor concluzia ca a 
conduce tractoarele este un 
lucru la fel de important ca 
la price alt vehicul,- iar co
rectitudinea în efectuarea a- 
cestei munci joacă un rol ia 
fel de important pentru pre
venirea avariilor și acciden
telor.

Mecanizatori 
de la 
scosul 

și apropiatul 
lemnului I

O parte din materialul letii- 
ilos ce se pftpldateâză în par
chete, se scoate și apropie la 
rampele de încărcare cii mij
loace mecanizate, care nu sînt 
altceva ciecît tfâctoătele.

Este necesar că la aedste o- 
perații, deloc ușoare, crindu- 
căforli tractoarelor echipate 
cii trolii să respecte întocmai 
următoarele prevedeți: să nu 
părăsească drumul țîe sebs | 
ttasiii buștdaniilui, de ia cioa
tă pifiă la tlfufn se va face cil 
ajutorul troliUlUi j UhgiiiUl pe 
căre-1 formează axa ldftgitu- 
dinală a tractOrtiliii cii dîfpc- 
tiâ de mers, nu trebuie să fie 
mai mare de 15 grade, pentru 
a se evita Răsturnarea tracto
rului precUm și a cablului. Se 
interzice cu desăvîrșire: lu
crul cu cablul troliiilui și cu 
ciorchinarele fără mănuși sau 
fără palmare; trecerea peste 
buștenii aflâți îfl mișcare, pes
te cabluri sau peste ciorchi- 
nare, atingerea pieselor în 
mișcare ale tractoarelor ce 
sînt. în funcție. Un lucru de 
care trebuie să țină perma
nent cont tractoristul, dacă ți
ne la viată, este ca vehiculul 
pe care îl conduce să fie pre
văzut cu plasă de protecție, 
pentru a fi ferit de loviturile 
de In cablu, în cazul că aces
ta se va 1-itpe. Cînd se lu
crează la trasul plin sernitî'rî- 
re, tractoristul va lega buște
nii sau catargele ' scutt, clti|ră 
tractor, petitfii că ăcdșlia să 
urmeze calea vehiculului. Se

adrflite' cobofireâ cu sapă lăsată 
jOS flUniai pe drumuri cu pan
tă pO’Ste i2 iâ Sută, acoperite 
cu zăpădă sail riorbi.

Safcinile de serviciu și in- 
slriir-fiiifiile dO fdspectâfe â 
hdrmeldf de protecție a rtiun- 
cii sîfît elaborate îd așa fel 
înCît dâdă sînt respectate cu

strictețe, iiu văf fi țfi pătdhe- 
te, deși aici mutică e dură, 
plină de surprize, nici un fel 
de accidente.

Deviza fiecărui conducător 
de fractor să fie : nici un ac
cident la Ihcitl rtieu dă muncă 
din vina vehiculului pe Cară 
il conduc !

înainte de a pleca în cursă!
Fiecare conducător auto ca

re își iubește meseria și nu 
vrda să pî'oducă accidente și 
nici avâriî 3â ăuiOvehiciildl 
pe cârd ÎI conduce ia Uffhă- 
toareie fhăsuri înainte de a 
se urca la volan : verifică ino- 
țoruJ, frîna, direcția, instala
ția electrică, stopul, claxonul 
și ștergătorul de parbriz, pre
siunea în cauciucuri, in că 
zul cînd se simte obosit sau 
ă cânsUniat liătifufi alcoolice, 
va ififâriHâ de acest liitrii pe 
cdiidilcăt-dfiil său direct, pen
tru 6a îh idetll iții, la Eori- 
diicerea mașinii, să fie umil 
mi alt edhdUcător auto cores
punzător/ Obligația tio servi 
citi este îfisă că fidcăre con
ducător alito să se prezinți' 
lâ program Odihnit și fără să 
fi cOhsiiffiat băuturi alcooli
ce, cârd/ dtipă ctifn se ștife, 
aceste ddtiă lucruri sîfit duș- 
triănii căi ffiai pdfietiiâși iii 
Oamenilor dd la volăti.

Pidcăți lă diiitri; câhdlii â- 
tâf.ii ditto văi ăVda ih vede
re Următoarele ifiletdk (ii: să 
fiii trânsjiotte pdrsdaiie în ca- 
râserid, îii tdiiiâftii pe plai 
fOrhie, pe îflcăfcătltră, pe 
scări, ph pălill (16 fdifiâfcă ; 
să fiu ttâftspoftd materiale

irtflăiriâbile ; să nu permită 
niirlănlti să Urce și să coboa
re din mașină sau de pe patul 
remorcii în cabină sau invers 
in timp ce autovehiculul ru- 
lăăză ; Să riii citcTilO cii cu- 
tovehictildle pe Otumurile fo
restiere utrde se corhăne>te 
material lemnos, dacă bene
ficiarul nu asigură securita
tea citciilâției prin oâiheni 
tiotati cu fanioane de averti
zare sau băriete păzite / să 
nu introducă mijloacele 'le 
transport ia punctele do lu
cru ciiffi ar ti : răifipâ fle îri- 
(ărcăre, dfurn forestier, piuă 
nu se asigură din puncl de 
vedere al normelor de secu
ritate a muncij ; nu va < if- 
ctilă cii ăutovdhiciiliil pe a- 
t-eld ptltțiuni de dLuffi rare 
pfdziiîtă pericol ele âluno ti
re a stratului de păniînt, pră
bușiri de st în ci etc. ; nu vâ 
trânspSflâ în câtîihă pefșoâ- 
hp îh stare de ebtietatt'; ifi- 
difPrehl CB funcție vor aida 
acestea.

CONDUCÂTORÎ AUTO ! 
ținind SPăfHit Se ăfăste 

preVedCtl vă apăfâți prâpria 
viață și a celorlalți oaniefli
cu care vă întîlniți in drumiil 
dv.

Util pentru toți!
Q Se va refuza Supraîncărcarea cu marfă sau cu persoane 

a atiidVeliiCtlleiOr, peste iridic tiile date <le fabrică ;
® Se interzice transportul persoanelor în picioare, in 

autovehicule deschise i
@ In cazul vizibilității reduse (ceață, pral. soare, faru

rile puternice ale unui alt autovehicul din iață etc.) se va 
micșora viteza sau dacă este necesar se va opri autovehiculul 
cît mai aproape de bordura părții de mers ;

0 Pe parcursurile fără obstacole, dtii timp în timp, șo 
fertil va face proba de frînă. pentru a se asigura dacă siste
mul de frîriare funcționează normal ;

© PentlU a se evita udarea frînelor. este strict interzis 
a se intra cii autovehictilele in rîuri. mai ales cînd drumul 
coboară (iii pantă) săli bind sînt și alte drumuri de acces ;

® Este strict iliietZlsă urcarea și coborîrea din mașină 
pretiiiii și trecerea dirt remdrcă in cabină. în timpul niersiiiui;

© Se interzice Cti deSăvirșire conducătorilor auto, să 
pefittită urcarea ia volan a altor persoane, indiferent că ăn 
sau nu permise de condiicăre.
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ÎN V A
— Intr-un număr precedent 

al ziăruiiii ain iriserât o dis
cuție deȘpre fostul Și riieni- 
rea activităților de cltiB, des
pre fealiZâreil hîr practică la 
un înalt Hivel educativ și ca
litativ cii unu! dintre tfei itiâi 
vechi directori ai unei ast
fel de instituții din munici
piul nostru. De data aceasta 
ddriih să abordăm același su
biect, raportat bineînțeles la 
cadrul și 
cu dumneavoastră 
teți pfititfB efei iiiâi 
directori de 
De eînd activați 
mutită '!

— Din luna februarie a a- 
cestui an. La început, nefa
miliarizat .-.diii interior" 
protîlfeitiblfe ridicate de 
act i v i tatea pol i tico-ideolog i că, 
cultural-educativă . și artistică 
dintr-b astfel dfe instituție, 
m-am ciocnit de greutăți, i- 
nerente aș zice, mai ales cu 
privite la realizarea unei 
bune plăniîieări a ăfețiunilor, 
la crearea cadrului optim 
pentru desfășurarea lor; la a- 
trâgereâ în .sălile clubului a 
eît rriai _ multor oameni, fapt 
de altfel eonsempat la timp 
în ziarul s,Steagul roșu". Am 
fost insă ajutat să depășesc 
această situație și acum, du
pă scurgerea a mai bine de 
10 luni de eînd îndeplinesc 
funcția de director de club 
pot spune; eă activitatea clu
bului se desfășoară absolut 
normal; fără scăpări sau 
turbări flagrante, mferite 
această direcție avînd 
consiliul de conducere al 
bului eît și comitetele 
partid și de sindicat 
mină.

— Care sînt, după durimea- 
voastră, 
țiale ale 
Lupeni ?
- Ca 

sindicale 
clubul nostru 
activitatea îritr-o zonă urbană 
cu o populație densă și acti- 
v’i. angrenată mai ales în 
industria minieră. De aici 
decurge și faptul că acțiunile 
noastre se adresează cu pre- 
crdore minerilor și famili- 

Pentru realizarea sarci-

condițiile specifice, 
care sîn- 

„tineri" 
club de la noi. 

in această

cu

per- 
în 

atît 
du

de
de la

componentele esen- 
âctiviății clubului

și celelalte 
din

cluburi 
Valea Jiului, 
își desfășoară

C'ârivb'rbife cu prof. Vidiei ȚĂNDĂRICĂ 
directorul clubuflii sindicâte-lor din Lupeni

r >,-.;na

nilor politico-ediieatlve Și ar
tistice pe care ni le-a trasat 
partidul avem în vedere mai 
multe laturi ale muncii ridăs- 
trâ, prin intfefmfediîil căi’dra 
acționăm și anufiie : acțiuni- 
nile periodice (conferințe, 
simpozioane, expuneri, întîl- 
niri pe feme politice, econo
mice, cuitiiral-feducatiVe, di
mineți Și seri lilerare, audiții 
muzicale etc), formațiile ar
tistice și tcrtllfile pfe teme 
tfetlnite și ărtistibe. AcVstfea ar 
fi, în hiili-fe, t'Omjfbhfentfele' ăc- 
tiVității. hdhstr'e.

— Vă rii.găin Să He vorbiți pe 
Sciiri și epiierdt despre felul 
îri care sfe oglindește ih ăcti- 
Vitâtfeâ cfîtiaiănă fifecâre din 
aceste coiiipofiente de bâză.

— Iată, de pildă, îh luna 
prectedferită acțiiiriile periodi
ce țfe care le-âm preconizat 
și lfe-arft realizat și-au propus 
că obife'ctivfe miinfia de drga- 
nizație, d'ctivitâfeSa iiistriicîiv- 
educâtiVă, prOpăgăiictei feHii- 
co-economică, activitatea de 
informare politico-ideologi- 
că precum și cea de informa
re și documentare tehnică, 
activitatea de educație juri
dică și medico;sanitară, edu
cația ateisb-ȘtilTtțififeă 
Toate acțiunile care au 
prevăzute în cadrul acestor 
obiective s-au realizat cu 
sprijinul comitetelor de par
tid. de si-riidicat și de U.T.C. 
de la mină și de Ia alte în
treprinderi și instituții pre
cum și cu sprijinul unor ca
dre didactice din oraș. Pen
tru realizarea acestor acțiuni 
a.m folosit diverse forme și 
modalități cum ar fi : mesfele 
rotunde, recenziile și prezen
tările de cărți, medalioanele, 
simpozioanele, întîlnirile te
matice etc. și aceasta pentru 
ă le face eît mai atractive și 
mai pline de conținut. In 
privința formațiilor pot sta
ta că în momentul de față la 
noi activează un cor de vreo 
90 de persoane, două forma
ții de teatru, două brigăzi at-

ș.ă. 
fost

t-iătice de agitație, două for
mații de dansuri populare, un 
taraf, o orchestră de muzică 
ușoară. Aceste formații au o 
activitate destul de bună, fi
nalizată |5feri6dic în sjffectacO- 
le pe care le ifrfezfehtăm atît 
pe scena kiilatiilui billlltrăl 
am localitate I eît și pfe altfe 
scfeiie din municipiu și județ, 
fee lîrigă âcestfea, la cltibul 
hostixi activează, dfe ani și 
âtii cerciiriife de băiet, artă 
plastică, foto, einfeclub. cercul 
literar ..Lira” precum și cer
curile tfehniefe de croitorie, 
dactilografii și radid-elfeetro- 
nieă, fifecilre dintre ele eu 
zeci de riieiiibi’i.

— lina din itidiea(iile re- 
tferitelor cibtiiiiifente de pârtiei 
conține prețioasa idee pri
vind realizarea unor aițiiini 
eiiituraie dfense și intdrfesâtite 
țiu niiipâi la citib ei, mai a 
Ies, la lociil ele iiiiineă al <>a- 
mehilor. turn ați transpus in 
practică această indicație ?

— In primul rînd prin fap
tul că multe din aețitmile pe
riodice, și mă reffer tot la 
cele din luna trecută, fiindcă 
sînt mai recente, le-am rea
lizat ia E.M. Lupehi, la ,,Vis- 
etiza", la fc.M. Băfbăteni, la 
Valea de Pești etc. Apoi, 0 
serie de formații artistice, și 
tl-huinfe brigada, taraful, dan
surile populare, muzica u- 
șoară, s-au deplasat de mai 
rhultfe Ori pină acum în sălile 
de ăpel ale exploatărilor mi
niere Lupani și Băi-băteni. 
Bineînțeles; în aCfeastă direc
ție mai avem multe de făcut 
in viitorul apropiat. Dorim ca 
la aceste acțiuni, realizate în 
sălile de apfel frtăi âlfes, să 
participe Cu pi-oefările sidfec- 
vate toate foi-mațiile ndasti-e, 
după un pl’Ograin bine stabi
lit. De asferhfehfeâ, vom călită 
să consultăm în măi mare 
măsura pe efei cărora ne a- 
dreăătti spre a le afla pă- 
fei-ile, dezideiAtfele sphe a ți
ne sfeămâ de fele pfe hnâsuta 
posibilităților pe care le avem.

— Lâ cltiBUI (lih Vtiifiâh 
există tih fdârțfc interfeSâht 
câbintit de Științe sociale. Nti 
s-âr ptitea teâli/â și la (dți- 
btil dÎH Lupdfii iifiul similâf ?

— Ba dă, și de altfel și la iioi 
ă ftificțiohat un astfel de ca
binet în fosta sală a cercului , 
de radio-electronică. A fost 
apoi desființat din lipsă de 
spațiu. Dorim să-l reînființăm 
țoi în aedeiiȘi sală îiîsă în așa 
fel îneît ăcOio să funcționeze 
și cercul amintit și aceasta 
perifru că nu avem, cum spu- 
nbăin, spațiu suficient. Cabi
netul nbstrU va fi arriSnajat 
atît pentru studiu, eît și pen
tru cUrstiri; ședințe de trans
mitere a sarcinilor, precurri 
și pentru proiecții de filine 
și diapozitive, audiții, vizio
narea unor programe la tele
vizor etc. El va fi dotat cir re
viste și ziare, materiale ilus
trative, doetimerităre pe linia 
învățămîntuiui de partid 
(piăriȘe, grafice, fotografii). 
Lucrării acum la un panou 
cii realizările economice din 
eadriil minei, preparației și 
filștitirii ;;Visi'()z.a:! și la linul 
privind succesele obținute iu 
Lupeni în aiiii noștri pe linie 
edilitară, de învățămînt și 
cultură, a {meșterii nivelului 
de trai Ș. a. Cabinetul se 
va redeschide, astfel Amena
jat, îiieă în cui’sul iicestiti an.

— Mai sînt puține săptă- 
mîni pină la .30 Decembrie, 
ziua aniversării unui 
de veac de existență 
ptiblitii HtîlUtftL CUiii 
thează clubul Lupeni 
cveiUme'ht ?

Prin nenumărate : 
simpoziththd; fexpiitieri;

Sfert 
a Re- 

mâr- 
acest

acțiuni.
,------- ; Sferi

de poezie, evocări, mese ro
tunde ete. Gert'lirile de artă 
plastică și foio pregătesc 
expoziții comfemoriitive, efer- 
eul literar poezii, iar forma
țiile ariistiSfe fac repetiții in
tense pentfii realizarea iiiOn- 
tajuliii litei'ar-fftuzi’.’âl, intitu
lai .iiiepilblică ie slăviftl". Do
rim sii fie un spectacol gran
dios; de o eîi liiai rfnire va
loare artistică și plin de patos 
revoluționar.

inierviil consemnat de 
PASCU

''a!

Există toate premisele
pentru

unor
ascendente

(Urmare din pag. /)
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obținerea
rezultate
în anul 1973

— Care sint 
principale ale 
dv. în anul i§73 i

— Ih anul 1973 șantierul 
nostru își va extinde activi
tatea in cadruț a încă două 
jlidilte: Alba și Sibiu, tn 

■ elâși timp, 
Valeâ 11 1 
ivihti 
răfile de allltlentare cii ână 

și cflhaiizârc a «fâȘfelBr Pă- 
roșani, Petrila și Viilcân.

— Cfe ftiâsttfi dți îHlfe- 
•ilins, ce prettctipărl âvfeți în 
Jiezent priHtril âsigitrarea 
îndeplinirii eJtfelilplarP â săr- 
Itillor aritiiiii viitbr ?
— Sul; îndriimâLea coitif- 

H'tuIUi dfe prirtid; cortdtlcetfea 
Șănlietului a întocmit — și 
eslfe dbja îi! clirs de realiză
ri’ — iiii plan ebinplfek dfe 
măsuri iehnico-orqaniZâtb- 
rice hienit sil asigure înde
plinirea 
sarcini;
zează, 
larea iargli 
șantierului privind 
rarea spre 
executarea _ 
lucrărilor de 
șantierelor ce 
se deschidă, 
valorificarea la maximum 
lucrărilor de organizare

obiectivele 
șantieruluiîncarcă prețul de cdst și de 

aceea trelluibsc eVitâte.
— Ați aprofundat desigur, 

sarcinile, indicațiile, orientă
rile rfeieșite din eipiiftferea 
t d v a r ă ș ii 1 li i Nicolae 
Ceaușesfcti Ia rebferita plena
ră a C;C. ai P.C.R; îri legă
tură tn âfctivitateâ dfe Hives- 
tiții-Cbfistrtifcții. Iii atest 
context, ce probletile flfebse 
bite sfe ridică in iața ctimi 
tettilui liăiiifeiillbr miiheii 
întregimii colectiv dfe con 
structori de pfe Șâhtifer ?

Ih legătură tu ăclivita 
tea de investiții, tUVătășu 
Nicolae Ceaușescu a ridica! 
în mod foarte seribs ptbble 
ma eficienței, realizării 
parităților dc producție 
termene cit mai scurte, 
dtieferii cheituieiiior 
ălfe. Lucrările de 
iii abil și canalizare a 
lităților Văii Jiului pe 
id ekecutăm în prezent 
fost proifeclale prin 
1964 cîfad feXiStă b ăltă 
dife 
cui at'festa fin ldcrări. 
proiectantul 
ar fi țintit îh mai măre fnă- 
silră pastil cu timpul și a; 
fi ascultat țle recomandările 
constfuctOrtlitli s-âr fi pulul 
făcfe linele feptdiectări ur- 
gefitfe Ceea ce ât fi aVtit ca 
reztiltat ffeălizăfoa 
velbt fnfertlidnate 
țithp itiai scurt și cu cheltu
ieli mâi tiiici. Șofcdtesc că 
este itiâi bihe să se rotitlhțe 
la ddetimfeiitâțiild câfd „im 
bătrîtiesc" fără ă fi tealiza 
te, dfecît să se fexectile cu 
orice preț unelfe lucl'ăti du
pă concepții învechite. Hi a 
efeaslă situație au fost lucră
rile de cătiaiizăre din Valea 
JitiWi și stația de âptifâre 
de la Valea de Pfești cârc, 
după părerea noastră; ptin re 
proiectare s-ar fi putut 
cuta cti 2—3 niilioane 
niai ieftin. Gotisidet că, 
domeniul investițiilor, 
primul loc în ceea ce 
veșle reducerea cheltuieli 
lor de investiții este proiec 
târea, feste adevărat că con 
slriictdtul poate influfeiiț. 
pozitiv eficiența economică 
dar acfeâstă inflilfertfă fesli 
mtilt mai mică decît a celu 
ce gîndește inițial proiectul 
cfeliii care îl âcceptă sau < 
celiii efe fihânțdază lucrare, 
— ffespectiv proiectantul; hi 
neficiâi’U'l și Banca de inves 
tiții. în ce ne privește von 
faefe tot ce depinde d< 
n6i în calitate de, constau 
tori, pentru CreȘtfetea Stîci- 
feiftai itivfesfițiildr.

ca- 
în 

re- 
materi 

alimentare 
loca 
Care 

au 
anul 
gîn- 

tehhită pfentrii specifi
221 Dm,

și ijeheficiâru

bbfecti 
intr-un

a-
.. itdiVîtăteă în 

Jiului se Vă feslfîhgi- 
de ihrlfllfiat ddăf lu-

integrală a acestor 
Aceste măsuri vi- 

în principal, cbrtsitl- 
a petsonahlliii 

traiisfe- 
obifel'tivfe.

a 
a 

să 
cu 

a
- -------- - la

ibiectivele terminate, forma
rea și promovarea din ca
drele de muncitori existenți 
Ipfe bază de calificare ia lo
cul de muncă) a necesarului 
de muncitori în meseriile 
deficitare — mineri, beto’ 
riiști, dulgheri ș,a, — pre 
cum și în meseriile din spe 
ialitatea electro-mecanică; 

Un alt grup de măsuri se re 
feră lâ striîctdfa organizate 
lică, avîtid lâ baza o orga 
tiițjțartfă va asighra lo
tlir'Hbr ce vbh îuferâ dispersai 
ti indepe'tidență mai mare în 
ătributii și sarcini. Prin

ridile
cu prioritate 

organizare 
urmează 

lichidarea

TbvafășUl idg. Gh. Mitică, di
rector, A. Miioslav, contabil șef, 
și t. Pardos,■ șfef birou adtrii- 
hlstfatiV; ăU tfirtiis redacției 
răspunsul cu privire la arti
colul Cti tdfiia „O prOȘlfeină 
ce se efere rezolvată în între
gime la Preparația Coroești : 
Gospodărirea tlt Ihâxiititim de 
țjtljă a valorilor niatetiâle" 
publicat îh ..Steagul ioșii" nr. 
7168 diii 18 rtoii'iiîbrle a.c. Re
producem mal jos acest răs
puns.

..Referitor la materialul, pu
blicat. vă comunicăm că unele 
lucrări ca, strîngerea și depo
zitarea bolțarilor și traverse-

lor în mod coti'sptlflZătOf, au 
fost executate, iar gardul de 
pe latura vestică ti tihltății 
dstfc îh curs de ffejjarâre.

In ceea ce privește fierul 
vechi; avem bridle greutăți 
din cauza sistărilor repetate 
și prelungite, fapt ce ne îm
piedică în încărcarea și expe
dierea vâgoăiielor către C.S.H. 
Totuși, cdlectiVul iiostrii 
hotărît ca pină la 
lui 1972 
încă iOO 
ajungînd 
cifra de 
proape dubltil sâiririii planifi
cate pentru anul 1972.

De asemeneai vor fi ltiate 
măsuri ca diversele ambalaje 
aflate în ifiriritâ unității să 
fie expediate furnizorilor în 
timpul cel mill stiirt.

dbsetvoțiilb critice diii rtia- 
terialill pllbiiiat rie-âii ajutat 

activitate".

să predea 
-150 tone 
astfel să
900 tonei

este 
finele anu- 
I;C.M;-ului 
fier vechi, 

realizăm 
adică a-

exe- 
lei 
în 
pe 

pti

.................... . a- 
t/easta sfe’ vă realiza și o re

. ----------   a
pptsârieftiltii auxiliar și din 
schema tehnîco-adminîstrați- 
vă. Măsuri suplimentare sini 
prevăzute în ceea ce priveș
te dotarea punctelor de lu
ni ale noilor obiective cu 
itilaje și mijloace de trans- 
>ort precum și asigurarea u- 
■îei aprovizionări tfehnico- 
nateriale corespunzătoare.

In concluzie, consider că 
ivem create premisele pfen- 
Iru a desfășura în anul 1973 
7 activitate btina, cti rezul
tate ascendente, in lumină 
indicațiilor și orientărilor 
date de plenard GLG. al 
P.Cf.R. din 20—21 noiembrie 
a.c. care să se finalizeze îft- 
tr-o eficiență economică 
sporită.

dttcfeffe cti circa 8 la sută

(Urmare din pag. 1)

(n Ifitefiare) pentru 
lași, tfiiță. (6 ib- 

dft’ pitib'f i ăziltă) Și 
(o lovitură de pedeap- 

Știiilțif Pi-triiȘani.

O dlă te Spilft la șcdald

generală nr. 1

Simbătă și duminică, arena 
de popice „Viscoza" din Lu
do ni a găzduit prima întîlnire 
oficială din cadrul campiona
tului municipal (ediția 1972/ 
1973|, dintre echipele „Visco
za" din localitate și „Utilajul" 
Petroșani.

După prima zi de întrecere, 
popicarii localnici preiau con- 
ducerea cu 2 283 la 2 248 p.d, 
însă, pină la urmă, experiența 
jucătorilor petroșăneni își 
spune cuvîntul... Aceștia cîș- 
tigă partida la o diferență de 
55 de popice.
4 532

Scor final:
4 477 p.d. Cei mai 

buni jucători s-au dovedit Io- 
sif Lazăr — 799 p.d. și Fran- 
cisr Balogh cu 764 p.d. de la 
gazde, Zoltan Albu — 837 p.d., 
Aurfel Suciu — 771 și Ion 
Pop — 750 p.d. de la oaspeți. 
Cea de-a doua partidă dintre 
Minerul Aninoasa și Minerul 
Vulcan nu a avut loc, aceas
ta urmînd a se disputa la o 
altă dată, îhtrucît fechipâ gaz
dă nu â avut cunoștință <le... 
programare.

Asociația sportivă „Viito
rul" de la Liceul Vulcan a or
ganizat, în ultimul timp, o 
competiție fotbalistică inter- 
clase, dotată cu „Cupa Mul- 
țfescu". Zece echipe au luat 
parte la întreceri. Câștigătoa
re ■ echipele flâSfelSr a VIIÎ-a 
A și a XlI-a A.

A XJ-a etapă 8 campionatu
lui diviziei A de rugbi â înre
gistrat, printre altele, și alu
necarea" echipei Studenților 
petroșăneni pe locul al 3-lea 
în clasament. Știința a avut 
de susținut, acum, la reluarea 
întrecerilor, o partidă dificilă 
la Iași, acolo unfit, <10 regu
lă, în ultimii ani, disputele 
dintre cele două formații ah 
fost foarte acerbe. Meciul și 
de această dată a fost viu dis
putat. Spre deosebire însă dfe 
anul trecut. în această parti
dă, se pare că sthdfehții petro- 
șăneni nu au măi pus 
întregul ldr arsenal de 
lități tehnico-tactice, 
la un scor concludent. ) 
ma reoriză, stăpîfiihd 
mult mijlocul ffetenttilii, 
nifestîhdti-și superioritatea îh 
toate compartimentele; studen
ții ieșeni reușesfe să fedildrică 
net, cu 7-0. In citida revenirii 
oaspeților din pârlea a doua 
a meciului, partida sfe încheie 
totuși în avantajul gazdelor. 
Scor final : 13-6.

Au marcat : Țopa (două lo
vituri de picior căzute și d 
lovitură de pedeapsă), Mo-

în joc 
ph'sibi- 
cedînfl 
Ih pri

mai 
ma-

t reset! 
,;Poli" 
vitură 
Martin 
să) pentru 
Afbilriil T. Wittliiț) flih IM- 
curfeșli a (O'nclus satisfăcător.

Să rfecttpitulăm rfez'tiilatele : 
Grivițâ Rbșle — Prfetiziâ Să- 
cele 23-0 ; Sjidttul sltidetițest-
— Gloria 14-6 ; Vull âii — 
G.S;M. S'ticfiava 16-0 ! Rul
mentul Bîrlad — Diriămb Bti- 
curești 4-9 ; Fariil Cbfistatița
— Steaua 0-7 ; C.S.M. Sibiu
— Universitatea Tiiiiiștiara 
3-9.

In urma acestor rfezilllatfe, 
pe primul 101 contHiUă să ră- 
mînă Sleatia Buctirtiști li
der autoritar; cu 31 jiudetfe 
Urmată dfe UiiiVefSitălfeă Tilni 
șdătd (aUtbaffeâ unei victorii 
facile lă Sibiu) și Știința Pe- 
trbșârti, cu 25 puncte. Același 
număr de puncte l-a acurtitllăt 
și Dinamo București, 
vietiofiâ neașteptată 
136.

Pe ultimele două 
vechile „clifente" 
Satele și C;S,M.

Știință 
rfeplica

după 
tic la Bîr-

>

a

Ihfllnirea cu talentatul fot
balist jiuilist a prilejuit elevi
lor clipe emoționante. Gh. 
Mulțescu a înmînat 
rilor cupe, tricouri, 
și... nelipsitele sale

învingăto- 
diplohie 

autografe.

locuri — 
Precizia 

Sticeava.
Duffiinită, Știință va primi 

lâ Petroșani, rdplica fostei 
. eâitipibânfe, GriViță Ubșife, A- 
pâreftț, t> partidă fără proble
me 
tfeă 
caz, 
are 
sia... „dulcelui 
și să ofere inimoșilor ei 
porteri o victorie confortabilă. 
E pdSibil acfesl lucrtL Aștep- 
tăiti de la Ortelefean, Constan
tin, bitiu și heilălți b eVoluțife 
pe măsura talentului lot.

Penifii sliidefiți. S-âr pu
să nti fie 
fcciiipa Iții 
datoria să

âșa ! th orice 
Jeati Moromete 
ștdirfțja impre-i 
tîrg al Inșilor" 

su-

lacob IMfflIG

și de televizoare
Patru îHlrejjfinderi speciali

zate did Capitală, „Electroni
că'1, Uziliil de cinescoape; Fa
brica de casfetfe și Intreprin- 
ddtpa dfe pilise de rădio și 
sditiicOtldlictdăîe llaneasa, au 
colaborat și ih acest an pfen- 
tfti irhbunătățiffea shnetuiui și 
ă imațjiiiii apăratelor de ra
dio și teleyiZb'ârfeiPr.

Atidt 1972 estfe anul naște
rii primelor receptoare radio 
trahzistriri/ăte de buzuiiai 
„COfa" și „Alfa", cu două și 
trei lungittii de undă, precum 
și al primiiltii aparat sterclO- 
fonii de concepție fbrrtărtfeăs- 
că cu șapte benzi de frecven
ță, cii o deosebită fidelitate, 
sfelfefctivităte și seHSibilitătfe. 
Șl ih familia teldVi/lMffelOf se 
înregistrează o premieră: se
lectorul de canale cu butoane; 
in locul celui rotativ, cu care 
au fost dotate aparatele „Cla
sh", „Opera" și „Lux". Noul 
sdiPctbr feaiiz.ează performan
ți’ sUpferioaffe și asigură sta
bilitatea șl fidelitatea imaginii. 
Iii ilrma ifttrOtluCfefii unBr noi 
tehnolbțjii tie Stidiiră a stil lei, 
a fost realizat primiil tuli < i- 
nescopic cu o curbură redusă 
a ecranului. Acest tub a fost 
integrat primului televizor ro
mânesc tranzistorizat — „Sa- 
ttii'ri". Te'lfevizbriil „Saturn", cu 
diagonala ecranului de 61 cm 
are o durată de 
mult mai marfe si 
dfe fenfergie redus,
150 W/ot'ă.

mâi multe cărți detît în 1951. rfeleVă iritOfâstii eft&fcitid jltiri- 
tru toate genurile de carte de la iitferâtlira sliclâi-pdfHică. 
științifică. teHtiită, BeietfiStlfcă, pîiiă la Vliltlftifeie de âftă. 
cele pentru copii și tineret.

S6 âințllifită cii fiecare an mtiriife'Stăfilti tliii âtfe'St do- 
fiifchiu, ihtihifektări care îniesnesfc iiitOffflâtdâ cițițOfiltif, 
fcbntâCttil viu âl âilțoritor și editdfilllf 
iiâțioriăt ât cărții. Luna cărții la sittti, 
tidșfi.

Ultiiiiiil steri de veac inarclieâzâ p 
șl iii dofflehiul activiiâții celor 22 468

(ÂgMjjfeM

inlesnesfc iiifbriiiâreâ ________
cti cititfiiii : Sâtiifitii 
Lttftâdii tărții rdiiiâ-

funcționare 
un consum 
de circa

feVENlMENÎE

me ; LUPENI - Ctlltutal i. 
Pescărușul , MlinCltoteSc 
Motodrama ; URICANI : Ne
înfricatul Gyula vata șl iar 
na,

dez.vtdiâie deosebită 
,...........—-___  —------_______ ____  lie bibtiotfeli difi îfî-
treăga țâră care dispun de un fond de 119 618 090 Votiiine.

I*i‘htru satisfacerea necesităților sporite de documentare 
tehnică, îh întreprinderi; instituții, organizații eebhoihice 
și sociale fuhețioriează 4 570 de biblioteci Sf)Ol:iâli/âțe: Mă
rea riia.să a cititorilor dispune toiodâtă dh 8(1116 de tiiiiiiOtei'l 
piiblice. orășenești și comunâle.
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î REÎNNOITĂ ABONAMENTELE LA ZIARUL
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E

OPC AN; AL COMlTETIJim MUNICIPALALP.CO. ȘIĂL' CDNSiLlUlUI POPUL AO MUHICIPAL

ri
■ ....Prețul unui abonament este de 8 lei ltinar, 24 de lei trimestrial, 

48 lâi semestrial și 96 lei anual.
Abonamentele pe anul 1973 sfe fâfc la cliidȘfciitile și difuzorii de 

presă din întreprinderi și instituții, pină Ia data de 31 decembrie a,c.
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3

V. T.

ă ® a B B ® E B E ta a ® tu ra ® ra s ei a b ns s a a ia ffl ® h bs n b si o « n h a c a ® s s ta si a es a h bh a a w ■ m b m » b b e b * w «

I 
s 
a
M 
â
3
3
3
S 
a
■ 
E
St 
£
■ 
a
■ 
H a
E 
a 
a
3
0 
a
3

Soarfele răsare la ota 7,37 
și apune la Ora 16)36.

Zile trecute diii ah — 
341. Zile rămase — 25.

@ 18117 — S-a hăsciit 0s- 
kdr Walter Gisfek, scriitor 
rdinâh de liitibr! gfe+mahă (m. 
1968) ® 1912 A ititiril
Ion Miticii, arhitect rdtiiân, 
întbrtifefetorul și reprezentan
tul cel mai de seamă al șto 
Iii naționale de âriiilfecltlTc 
(n. 1852) 1967 — A tl-o
Coiifefifiță Națională a Parii 
dultli Cortiuhist Roman (6-9 
XII); £ 1972 — îh S.U.A 
lahsareâ de la baza Cap< 
Kennedy ti ilavei „ApbH" 
17“ ® 1960 — A lost puBL 
cată „Declarația Consfătuiri 
reprezentanților partidei' 
coriltlnistfe șl muticilor' 
de la MosciiVa.

FILME
PETROȘANI — 7 Noii’!; 

brie : Nikoletiria ftilfstic ; R' 
publica : Mărturisirile uliu 
roihisar fertili? prilcuroruiUi 
republicii; PETRII A : 19 le 
te și un marinar ; LONEA • 
Minerul : Livada din stup i . 
VULCAN : Steaua \ iară nu

PRGÎGRaMUL I : 6,00 Mu
zică și actilaiifeți; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei ; 9,30 Viața cărților;
10,00 Buletin de știri ; 10,65 
folclor muzical din județele 
Neamț și Bacău; 10,30 Vreau 
să știri; 11,00 Btllelih fit- 
știfi ; 11,05 Ciulă t-iena Buf- 
ke; 11,15 COtiStiltațlfe jllritli- 
'ă; 11,30 Uvertura burlesc 3 
de Aurel Strofe; 12,00 Discul 
'llei ; 12,30 tntiliiirf cU mt1- 
■idia populară și ihțdtpreltil 
rteferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de priit/; 14,00 

■ oirtpozitoriil săplăminii ; 
14,40 Peritrii iubitorii intizl
ii corale; i5,00 Buletin de 

știfi ; 15,05 fișier editorial ; 
15,15 Duete vocale și insttu- 
mentale de muzică populară;
15.30 Muzică de estradă,
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîh 
tfece de muncă ; 16,35 Mole 
Iii de George Grigdtiti ; 
17,00 Tinerețea la pUIUrea 
5(100 000; 17,35 Sek'cțiuni
;Hn cOficOrtul ansamblului
Rapsodia Roiiiâilă': ; lR,Ot> 

dtelu șefii; St). 10 Zece lire 
'Otlii ptefbf’lli' ; ,?0.-l5 C'ojl
c-mnări ; 20 50 Intel preți in 

'r’lțlițl ; SI.OU Kl'VtsLl ' șlrltfă

rtllor i 21,25 Mintiei! t pdetit; 
21,30 Bijuterii itiuZIt ale ; 
22,00 Radiojurnal , 22,30
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin dfe știri ; 0,03-6,00 Es
trada noctuffiă.

T V
9,00 Deschiderea emisiun 

Tdlex ;
9,05 Biictlrfeștitii hfecunos 

cut ;
9.25 Prietenii lui Așchiuță 

„Crăiasa zăpezilor" — 
adaptare după un 
basm de H. G. Ander
son (ii) ;

9,55 Public itate ;
10,00 Curs de limba france

ză lecția a 32-a ;
. i 0,30 Comentariu la 40 de 

stenie ■— județul Mu
reș ;

10,50 Teidcinemateca pentru 
tineret ^Ucigașul și fa
ta" — O producție a 
studiourilor poloneze ;

12,20 Țehnic-ciub ; 
' 2,45 telejurnal ;

30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs 
de limba germană — 
lecția a 30-a (reluare); 

■ >;(10 întrebări și răspunsuri ;
8.25 Pentru sănătatea dum

neavoastră. Reuinatis 
mul la copii |

8.35 Traqerea Pronoexpres ;
8,45 Muzica - emisiune di 

îlcttiălitâte muzicala ;

19,00 Tiitip și anolifnp in a 
grictiltdfă ;

19.20 1001 de seri,
19.30 tdlejuritai — til tllt 

stea afiivUrsătli Rppli 
blicii. Crotiica ftiarll 
întreceri ;

20,00 Teleobiectiv ;
20.20 (Oarhefli și fapte 

mereu îh acțiune ;
20,35 telei'indmatCca : „HO- 

fii de biciclete" CU : 
L. Meggiorani, E. Sta- 
jola, L. Carrell ;

21.55 Balet Variâțiuni pe 
muzică 66 Haydh ;

22,15 Toleglob : Imagini din 
Finlanda ;

22.30 „24 de Ote";
22.55 Baschet tnascUlin! fii- 

hărrio București — A- 
kademik Sofia în ,(Gu
pa canipionilbr euto- 
pehl“ (fepriza a Il-a).

Valorile temperaturii din 
cursul zilei de feri :

© Petroșani + 10 grade

© Paring + 6 grade
PENTRU URMATOAREltE 
24 ORE.: Vreme în general 
frumoasă, cu cer mai muri 
senin. Dimineața, ceată.
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Dezbaterile Atomi Generale 

consacrate examinării situației 

din Orientul Apropiat
NEW YORK 5 — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite: In
cadrul dezbaterilor Adunării 
Generale a O.N.U., consacra
te examinării situației din 
Orientul Apropiat, marți dimi
neața a luat cuvîntul ambasa
dorul Ion Datcu, reprezentan
tul permanent al României la 
Națiunile Unite.

După ce a arătat că perpe
tuarea stării de încordare 
comportă un permanent peri
col pentru recrudescenta ope
rațiunilor militare în Orien
tul Apropiat, cu serioase im
plicații pentru alte zone ale 
lumii, vorbitorul a arătat că 
un factor care alimentează a- 
ceastă situație de încordare, 
este continuarea prezenței tru
pelor israeliene pe teritoriile 
unor țări arabe. O întreagă 
experiență istorică dovedește 
că securitatea unui stat se 
poate asigura numai printr-o 
politică de prietenie, pace și 
cooperare cu vecinii. Inteme- 
indu-se pe principiile dreptu
lui international, a arătat re
prezentantul tării noastre, gu
vernul român consideră că 
nici un stat nu are dreptul 
să ridice pretenții teritoțiale 
asupra altor state sub pretex
tul că aceasta ar corespunde 
propriei sale securități. Israe
lul, ca membru al comunită
ții internaționale, nu poate 
constituie o excepție.

Relevînd că, pe parcursul 
unei perioade, mai îndelungate 
de timp, s-a menținut starea 
de încetare a locului — un act 
pozitiv dar insuficient — vor
bitorul a arătat că, in repe
tate rînduri, s-au produs, în 
acest timp, acte de violare a 
suveranității unor state arabe, 
ceea ce reprezintă un alt fac

Cuvmfarea președintelui Allende 
în fafa Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 5 ' Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan
droaie, transmite : Sosit luni 
dimineața la New York, pre
ședintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, a luat cuvîntul 
în fața Adunării Generale a 
O.N.U.

Vorbitorul a expus pe larg 
situația economică și politică 
din tara sa, aspectele. luptei 
poporului chilian pentru con
struirea unei vieți noi, măsu
rile economice întreprinse de 
guvern pentru recuperarea 
bogățiilor naturale și resurse
lor naționale din mîinile trus

Alegerile din Australia: Interes pentru înnoiri
La o săptămină după alege

rile legislative din Noua Ze- 
elandă, care au coincis cu 
victoria opoziției laburiste 
conduse de Norman Kirk, o 
altă schimbare a echipei gu
vernamentale este înregistra
tă în aceeași regiune: con
fruntarea electorală organiza
tă sîmbătă în Australia, care 
a adus Partidului laburist, du
pă 23 de ani de activitate în 
opoziție, majoritatea în Parla
ment.

Deși nu sînt cunoscute încă 
rezultatele definitive (sînt aș
teptate voturile în cîteva cir- k 
cumscriptii din estul țării), la
buriștii- și-au asigurat deja o 
majoritate confortabilă. Can- 
didații laburiști au obținut pî
nă acum 73 de locuri, din cele 
125 ale Camerei Reprezentan
ților, în timp ce partidelor 
coaliției le-au revenit numai 
45 de locuri.

In cercurile politice de la Can 
berra se consideră că nu este 
vorba despre un simplu proces 
de uzură și că laburiștii con
duși de Edward Gough Whit 
lam au ciștigat pentru că pro 
gramul lor electoral și iniția 
tivele întreprinse de pe po 
ziții de grupare parlamentar, 
de opoziție au fost apreciau 
favorabil de cei peste 7 mi 
lioane de alegători, saturați 
de conservatorismul liberalilor 
și agrarienilor. In campania 
electorală, desfășurată sub 
deviza „Este timpul...", Parti

Redacția și administrația Elasolcds Pefoeșani, steads RepabSidj Kr. 00, talefcos 8662

tor care alimentează starea de 
tensiune din Orientul Apro
piat. Nici un stat, a subliniat 
reprezentantul țării noastre, 
nu-și poate aroga dreptul de 
a încălca frontierele altui 
stat, de a atenta la indepen
dența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a altor sta
te, sau de a-și impune voin
ța sa cu forța.

România s-a declarat întot
deauna. cu ■ consecvență, pen
tru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea 
tratativelor, in interesul co
laborării și păcii internaționa
le. In acest spirit, guvernul 
român s-a. pronunțat, încă din 
primele zile ale războiului din 
1967, pentru încetarea ime
diată a ostilităților și pentru 
soluționarea problemelor Ori
entului Apropiat pe cale poli
tică. După părerea delegației 
române, a spus vorbitorul, e- 
xistă toate premisele pentru a 
se păși cu fermitate pe aceas
tă cale. Rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiem
brie 1967 oferă o bază rezo
nabilă în această privință.

Declarînd că eforturile în 
vederea unei reglementări po
litice în Orientul Apropiat, 
întemeiate pe rezoluția Consi
liului de Securitate, vor tre
bui să asigure îndeplinirea 
rîtorva . obiective fundamenta
le, vorbitorul a arătat că, în 
primul rînd, este vorba de re
tragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate; 
în al doilea rînd, este vorba 
ca, în același timp, să se re
cunoască independenta, suve
ranitatea și integritatea terito
rială a tuturor statelor din re
giune și deci, și a Israelului.

■ jiT'urmT»

turilor și monopolurilor străi
ne, arătînd, totodată, că aces
tea au provocat reacția vio
lentă a intereselor străine ca
re s-au coalizat pentru a în
cerca să răstoarne noua ordi
ne social-ipolitică din Chile. 
„Am venit la Națiunile Uni
te pentru a denunța faptul că 
tara mea este in prezent vic
timă ’ ’ufl'ei serioase agresiuni 
economice străine", a arătat 
președintele Allende. DaT si
tuația noastră, a subliniat 
președintele Republicii Chile, 

dul laburist și-a făcut cunos
cută dispoziția nu numai de 
a prelua de pe o poziție ma
joritară conducerea treburilor 
țării, dar și de a reconsidera 
politica australiană față de o 
serie de probleme, conflicte și 
alianțe internaționale.

Edward Gough Whitlam — 
liderul laburiștilor — s-a pro
nunțat, de exemplu, pentru o 

Comei tar iul zilei
reglementare politică, nego
ciată a conflictului din Viet
nam, pentru retragerea ulti
milor consilieri militari austra
lieni din această regiune, pre
cum și a celor 3 400 de oa
meni care deservesc cele do
uă escadroane de aparate 
.Mirage" în Singapore și 
Malaezia, în baza acordului 
.ie apărare la care participă 
ele două state, plus Austra- 

'ia, Noua Zeelandă și Marea 
Britanie. Pe aceeași linie, li 
Ierul laburist a promis că va 
icorda întreaga atenție recen
tei propuneri a Malaeziei 
rentru instituirea unei zone 
lenuclearizate in Asia de 
-ud-est. Mai mult, Gough 
Whitlam a anunțat organiza
rea unei întrevederi cu noul 
premier neo-zeelandez, Nor
man Kirk, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, pentru a stabili o

Manifestări peste hotare 
consacrate aniversării 

Republicii
BUDAPESTA 5. —

Corespondentul Agerpres, 
AI. Pintea, transmite: In 
cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Repu
blicii, la Casa de cultură a 
marilor uzine ,,Csepel“, din 
Budapesta, s-a deschis o 
expoziție de artă popula
ră românească. Expoziția, 
prezentînd o bogată și va
riată gamă de costume, co
voare, ceramică, obiecte de

Helsinki

încheierea dezbaterilor generale din cadrul 
consultărilor multilaterale privind pregătirea

conferinței europene
HELSINKI 5 — Trimisul

special, Dumitru Ținu, trans
mite i Marți, s-a încheiat eta-

nu este unică. Este pur st 
simplu o manifestare pe plan 
local a ceea ce se întîmplă 
în afara frontierelor noastre, 
în continentul latino-american 
și în țările lumii a treia.

Subliniind apoi rolul pe 
care O.N.U. trebuie să-l joa
ce .pe arena mondială, pre
ședintele Allende a făcut apel 
la concertarea eforturilor tu
turor-statelor pentru transpu
nerea în viată a principiilor 
și idealurilor de pace, secu
ritate și progres social pe care 
a fost fondată Organizația Na
țiunilor Unite.

acțiune comună in vederea ie
șirii din pactele militare ale 
Asiei de sud-est.

Tot în cooperare cu noul 
guvern neo-zeelandez, cabi
netul laburist de la Canberra 
are în vedere și alte acțiuni 
internaționale ca, de pildă, 
interzicerea efectuării de ex
periențe nucleare în Pacific. 
„Dacă o asemenea acțiune va 
eșua, următoarea măsură lo

gică va fi ruperea relațiilor 
diplomatice cu statele care 
vor încălca această cerere le
gitimă", a declarat Whitlam.

Notabilă este, de asemenea, 
intenția declarată de noul gu
vern laburist de a stabili cît 
mai curînd posibil relații di
plomatice cu R. P. Chineză. 
De altfel, liderul laburist a 
întreprins, în iunie 1971, o vi
zită la Pekin iar recent și-a 
exprimat intenția de a face o 
nouă călătorie în R. P. Chi
neză in calitate de premier.

Retine atenția. de aseme
nea, declarația făcută de 
Whitlam în sensul că noul 
guvern va renunța la manie
ra tradițională de guvernare 
(după canoanele britanice), do
rind o „Australie australiană" 
(France Presse). In același 
context, noul guvern intențio
nează să stabilească alte ra

uz casnic din lemn, se bu
cură de un larg interes.

★
OTTAWA 5. (Agerpres). 

— Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a proclamă
rii Republicii, la Universi
tatea Carleton, din capitala 
Canadei, a fost deschisă 
expoziția „Personalități ale 
științei și culturii româ
nești". Expoziția a fost pri
mită cu deosebit interes de 
cadrele didactice și studen
ții universității.

pentru securitate
pa dezbaterilor generale din 
cadrul consultărilor multilate
rale privind pregătirea confe
rinței pentru securitate și c.o- 
operare în Europa. Ultimii 
vorbitori care au expus pozi
țiile guvernelor lor în chesti
unea conferinței au fost am
basadorii Ciprului, Spaniei, 
Maltei, Ungariei, Austriei și 
Finlandei.

După o pauză de o zi, 
miercuri fiind Ziua națională 
a Finlandei, participantii la 
reuniune vor trece la exami
narea, în detaliu, a proble
melor evocate în cadrul dez
baterilor generale.

© Serviciile guvernamen
tale de resort din S..UA. au 
anunțat o serie de noi mă
suri menite să combată cit 
mai eficient, în cadrul unui 
plan eșalonat pînă Ia 1 ianua
rie 1979, poluarea atmosferei 
prin jeturile de gaze ale mo
toarelor avioanelor cu reac
ție.

Astfel, începind de la 1 ia
nuarie 1974, va fi prohibită 
descărcarea excesului de com
bustibil în aer, iar de la 1 ia
nuarie 1976 vor intra în vi
goare standarde care vor li
mita ejecția admisibilă de 
fum, monoxid de carbon și 
hidrocarburi.

CHILE. După venirea Ia 
putere a Guvernului Uni
tății Populare condus de 
Dr. Salvador Allende, s-a 
trecut la restructurarea 
sectorului industrial al eco
nomiei, prin naționalizarea 
principalelor monopoluri și 
înființarea unor societăți 
mixte cu o participare mi
că de capital privat.

In foto : Aspect dintr-o 
întreprindere de stat chi
liana care face parte din 
Corporația de Dezvoltare 
Chiliana.

porturi cu S.U.A. „Nu vom 
mai fi influențați de Adminis
trația de la Washington" — 
a declarat Whitlam.

Pe plan intern, conducerea 
laburistă a anunțat, un pro
gram politic și economic con
ceput pe aceeași linie a re
considerărilor.

In domeniul monetar, do
larul australian ar urma să 
fie protejat. împotriva infla
ției, redueîndu-se afluxul de 
investiții străine în tară. In 
problema imigrației, (actualul 
ritm anual este de 130 000 de 
persoane provenite în spe
cial din Marea Britanie și Ir
landa), laburiștii anunță mă
suri menite să ducă la redu
cerea afluxului in raport cu 
capacitățile de absorbție ale 
tării. Sînt, de asemenea, a- 
nuntate o serie de măsuri vi- 
zînd solutionarea problemelor 
șomajului, asistentei sociale, 
învătămîntului, situației abori
genilor etc.

Observatorii de la Canberra 
sînt de acord în aprecierea 
că alegerile generale de sîm
bătă au adus nu numai schim
bări de nume și de raporturi 
de forțe în Parlament, ci o se
rie de schimbări de perspecti
vă, semnificative, in progra 
mul de guvernare. Iar majori
tatea obținută de laburiști re
flectă interesul electoratului 
pentru reconsiderările promise.

Victor MARTALOGU

U.R.S.S. In foto : Sala 
mașinilor și pupitrul prin
cipal de comandă al hidro
centralei „V. 1. Lenin" de 
pe Nipru.

Tratafiv ele 
dintre partidele 

vesf-germane 
U.C.D. și U.C.S.

BONN 5. — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite : Deputății creștin- 
democrați în Bundestag s-au 
reunit, marți. Ia Bonn. Cu a- 
cest prilej, Rainer Barzel, pre
ședintele U.C.D., a prezentat 
o informare asupra convorbi
rilor pe care le-a avut, luni, 
cu reprezentanții U.C.S. în 
vederea menținerii unei frac
țiuni comune a U.C.D.-U.C.S.

Deși tratativele ' formale 
dintre cele două partide nu 
s-au terminat. întrevederea de 
luni dinitre Barzel și F. J. 
Strauss (președintele U.C.S.) a 
dus la încheierea unui acord 
de principiu privind menține
rea unității fracțiunii parla
mentare comune U.C.D.-U.C.S. 
și în cea de-a șaptea legislatu
ră a Bundestagului.

© In intervalul ianuarie- 
noiembrie 1972, rîndurile Par
tidului Comunist Francez au 
sporit cu noi membri. Astfel, 
numai la Paris, au intrat în 
partid peste 3 100 de persoa
ne, în timp ce în cele șapte 
federații ale regiunii pari
ziene numărul noilor membri 
s-a ridicat la circa 15 000. In
tr-o altă regiune a Franței, 
Federația departamentului 
Nord a P.C.F., au fost primiți 
2 600 noi membri de partid.

® In cursul anului 1971, 
cheltuielile militare în lume 
au totalizat 216 miliarde do
lari — informează agenția 
France Presse, care citează 
statistici furnizate de Agen
ția pentru dezarmare a S.U.A. 
In comparație cu anul 1962, 
suma marchează o creștere de 
82 la sută.

® Experții care au exami
nat epava avionului „Convair- 
990" ' al companiei spaniole 
,,Spantax", prăbușit, dumini
că, în insula Tenerife (una 
din Canare), au stabilit că 
accidentul s-a datorat defec

Succese ale forțelor 

patriotice în luptele 

din Vietnamul de sud
VIETNAMUL DE SUD 5 (A- 

gerpres). — Agenția de presă 
Eliberarea transmite că, în 
cursul lunii noiembrie, forțele 
armate de eliberare din Viet
namul de sud au continuat o- 
perațiunile ofensive, scoțînd 
din luptă peste 3 100 de mili
tari saigonezi. In aceeași pe
rioadă, patrioții din Vietna
mul de sud au distrus peste 
250 vehicule mililare ale ina
micului, între care 43 de 
tancuri, au avariat 15 baterii 
de artilerie, au provocat in
cendierea a 10 depozite de 
muniții și combustibil și au 
doborît sau distrus la sol 35 
de avioane saigoneze. La a- 
cestea se adaugă capturarea 
a mari cantități de arme și 
muniții, radiotransmițătoare și 
echipament militar.

Delhi
A

Infîlnirea tovarășului 
lor» Păfan 

cu președintele Indîei
DELHI 5 (Agerpres). — To

varășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului 
exterior, care se află într-o 
vizită oficială în India, a fost 
primit, la 5 decembrie, de pre
ședintele Republicii India, 
Venkata Varahagiri Giri. Oas
petele român a transmis pre
ședintelui Indiei un mesaj de 
salut din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Exprimînd mulțumirile sale, 
președintele Indiei l-a rugat, 
la rîndul său, pe oaspetele ro
mân să transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu urări 
de sănătate ți de succes, iar 
poporului român prosperitate.

Intîlnirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială. Au 
participat ambasadorul roman 
la Delhi. Poț^e Tănăsie, și 

tării unuia din motoarele a- 
paratului. Avaria survenită a 
făcut ca, la scurt timp de la 
decolare, avionul să vireze 
brusc la stingă și să explo
deze la înălțimea de 150 m. 
Toate cele 155 persoane aflate 
la bord — în marea lor ma
joritate turiști vest-germarii 
— și-au pierdut viața.

® La sediul reprezentan
ței permanente a U.R.S.S. 
de pe lingă Oficiul O.N.U. 
din Geneva a avut loc, 
marți, o nouă întîlnire a 
delegațiilor sovietică și ame
ricană, care poartă convor
biri pentru limitarea arma
mentelor strategice — anun
ță agenția TASS.

© Un nou avion de tipul 
.Starfighferr", din dotarea 

forțelor aeriene vest-germane. 
s-a prăbușit luni, în timpul 
unui exercițiu. Pilotul n-a 
reușit să se salveze.

Pînă in prezent, forțele ae
riene ale R.F.G. au pierdut 
156 de aparate „Slarfighter", 
importate din S.U.A. sau fa
bricate în R.F.G. pe bază de 
licență.

© Șeful grupului de obser
vatori O.N.U. din Orientul 
Apropiat, generalul Ensio Si- 
ilasvuo, care întreprinde o 
vizită Ia Tel Aviv, a avut 
o întrevedere cu ministrul 
israelian al aoărării, Moshe 
Dayan. Cu această ocazie, au 
fost abordate o serie de pro
bleme privind menținerea în
cetării focului în regiune. •

Anterior, generalul Ensio 
Siilasvuo a întrenrins vizite 
la Damasc și Cairo.i AGENDA COSMICA i

— —-----------------------— ———. }
j ® Programul spațial 
( american „Apollo“ 
! după încheierea 
j misiunii „Apoho-17“ 
ț CAPE KENNEDY 5 (A-
t gerpres). — Intr-un raport 
’ publicat la Cape Kennedy, 
\ Institutul de științe sele- 
1 nare din Huston recomandă 
, continuarea cercetărilor in- 
ț treprinse în cadrul progra- 

mului spațial american „A- 
i polio", după încheierea mi- 
' siunii „Apollo-17“, prin fo- 

losirea intensivă a sondelor 
spațiale fără echipaj uman 

i la bord. Documentul apre- 
1 ciază ca prioritară lansarea 
l unui laborator automat de 

cercetări care să evolueze
i_ _

Mișcarea jțrevislâ
din AnsjUia

LONDRA 5. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Potrivit
datelor oficiale publicate de 
presa britanică, mișcarea gre
vistă a oamenilor muncii din 
Anglia a cunoscut în acest 
an o puternică intensificare. 
Astfel, în primele zece luni 
ale anului în curs s-au desfă
șurat 2132 greve la care au 
participat 1 473 000 oameni ai 
muncii, reprezentînd 23 215 000 
zile-muncă, față de 13 558 000 
în întregul an 1971. Aceste 
cifre determină ziarul „Daily 
Telegraph" să considere că, 
din punctul de vedere al 
luptelor greviste, anul 1972 
este cel mai „activ" de la 
greva generală din 1926.

ambasadorul indian la Bucu
rești, V ,K. Ahuja.

In cursul aceleiași zile, vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al României l-a în
tâlnit pe ministrul afacerilor 
externe al Indiei, Swaran 
Singh. Intr-o atmosferă prie
tenească, s-a discutat despre 
continua dezvoltare a relați
ilor dintre cele două țări.

FAPTUL DIVERS 
PE GLOB

CIUDAD DE MEXICO. 
Aproape 100 000 de fami
lii .mexicane s-au prezentat 
la oficii ale stării civile 
instalate in. cinematografe, 
terenuri del sport ji - piețe 
municipale din întreaga ța
ră, pentru a încheia acte
le legale necesare căsăto
riei. Această acțiune, fără 
precedent in istoria Mexi
cului, este urmarea unei 
campanii inițiate de autori
tăți pentru a legaliza zeci
le de mii de căsătorii nele
gitime (datorate, în primul 
rînd, sărăciei sau analfabe
tismului) și a normaliza 
statutul juridic al de see n- 
denților.

PARIS. — Descoperirea 
unui os de animal de acum 
135 000 — 150 000 'de ani, 
care poartă urmele unor 
semne gravate de mina o- 
mului, ar putea să revolu
ționeze concepțiile acceptate 
pînă in prezent asupra e- 
voluției inteligenței umane. 
Descoperirea, făcută in 
Franța de către profesorul 
american Alexander Mars- 
chack, de la Universitatea 
Harvard, duce la aprecie
rea că simbolurile gravate 
pe acest os — arcuri, un
ghiuri, paralele, figuri — gr 
proba utilizarea la uri înalt 
nivel a limbajului, ceea ce 
înseamnă devansarea datei 
apariției limbajului, asocia
tă, pînă acum, perioadei o- 
mului de Neanderthal

★
ROMA. — Lucrările de 

restaurare a celebrei 
,,Pieta“ au scos la iveală 
un semn pe palma stingă a 
Madonei, rămas nedesco
perit aproape cinci secole. 
Directorul cercetărilor ști
ințifice al Muzeului Vatica

pe o orbită polară circum- 
lunară, pentru a studia și a- 
cele zone aflate mai puțin în 
atenția misiunilor din ca
drul programului ,.Apollo". 
Totodată, se lansează un a- 
pel pentru găsirea unor noi 
modalități de extindere a 
cooperării internaționale și 
a concertării eforturilor de 
studiere a Lunii și a altor 
corpuri cerești.

o „PlonesMT* 
va trece în cu înd 

prin apropie sa 
planetei Jupiter 
NEW YORK 5 (Agerpres).

— Nava spațială „Pioneer-

Demersuri 

pentru 

formarea 
unui nou 

guvern 

olandez
HAGA 5 (Agerpres). — Luni 

seara, regina Juliana a Olan
dei a încredințat lui Marinus 
Ruppert sarcina studierii posi
bilităților de formare a unui 
nou guvern, în urma alegeri
lor generale de la 29 noiem
brie. Ruppert este membru al 
Consiliului de Stat din 1969 și 
face parte din Partidul fostu
lui premier Barend Biesheu- 
vel.

Suverana olandeză p luat a- 
ceastă hotărîre în urma con
sultărilor avute cu 14 perso
nalități politice, printre care 
liderii grupurilor parlamentare 
ai partidelor politice. De men
ționat că senatorul Wilhelmus 
de Jaay Fortman a respins luni 
aceeași cerere de a investiga 
posibilitățile de formare a u- 
nui guvern.

Reamintim că, pînă la alcă
tuirea unui nou cabinet, afa
cerile curente ale Olandei sînt 
rezolvate de fostul rn
Biesheuvel, sub statut juridic 
de guvern interimar.

nului, Vittoria Federici, de
clară că este vorba de li
tera' M, probabil monogra
ma artistului. „Pieta" ești, 
la ora actuală, singura lu
crare cunoscută a lui Mi
chelangelo semnată de a- 
cesta, deoarece pe vălul cu 
care este acoperită fecioa
ra se poate distinge ins
cripția : „Autorul este Mi
chelangelo Buonarroti, din 
Florența". După toate pro
babilitățile, monograma de 
pe mina stingă a fost fă
cută de artistul florentin 
anterior acestei inscripții, 
ca urmare a zvonurilor că 
celebra operă a Renașterii 
aparține unui „concurent". 
Experții de artă de la Mu
zeul Vaticanului se află a- 
cum in căutarea altor sim
boluri și semnificații ale 
celebrei opere.

★

LONDRA. — In ultima 
vreme s-au efectuat, in ca
pitala Angliei, o serie de 
importante vînzări de ope
re de artă, prilejuri care au 
permis atingerea unor noi 
cifre record pentru achi
ziționarea lor De curând, 
un număr de 100 de acva- 
fprte ale lui Pablo Picasso, 
din seria numită „Suita 
Vollard" — după numele 
marelui negustor parizian 
de tablouri, de la începu
tul secolului — au fost vin 
dute cu suma-record de 
04 500 lire sterline. In ca
drul unei alte licitații un 
peisaj din Anvers, Oneră d' 
Paul Cezanne, a fost vîndut 
cu 260 000 de lire, in timp ce 
tabloul intitulat ..Podul Mo- 
ret nara", al pictorului im
presionist Sisley. a fost a- 
chiziționat pentru suma de 
70 000 lire sterline.

10", lansată la 2 martie a- i
nul trecut în direcția Pla- ’
netei Jupiter, va trece în ț
curînd prin dreptul sateli- l
tului ,Dix“, unul din cei 12 J
sateliți ai planetei portoca- ț
Iii. Nava se deplasează cu i
o viteză de 1 600 km pe mi- 
nut și Va atinge punctul j
său cel mai apropiat față i
de Jupiter la 4 decembrie ,
1973. Trecerea navei spația- I
le în apropierea lui Jupiter l
va da posibilitatea obține- l
Hi unor observați! prețioase ’ 
asupra atmosferei planetei, ț
prin modificarea eventuală i
a semnalelor radio emise de ,
pc nava spațială. După ipo- 7
tezele actuale ..Dix“ ar a- ’
vea o atmosferă cu nitro- î
gen și metan. Actualmente, 
nava spațială se află la 600 ț
milioane km distanță de l
Pămînt. ț
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