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Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Rumania,

condusă de tovarășul l^icolae Ceaușescu,
care a participat la sărbătorirea
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In cinstea celei de-a 25-a aniversări a Republicii

Manifestări
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Simpozion
Aniversarea a 25 de ani 

de existență a Republicii a 
declanșat în instituțiile cul
turale din Valea Jiului ma
nifestări complexe, cu o bo
gată substanță educativă. 
Simpozioanele constituie o 
formă organizatorică la care 
se dezbat în profunzime 
aspecte esențiale ale vie
ții și muncii din anii cons
trucției socialiste. Ieri, la 
clubul din Lonea a avut 
loc simpozionul „România 
contemporană — un sfert 
de secol de la proclamarea 
Republicii", iar la Casa de 
cultură din Uricani „Slăvim 
republica și partidul", în 
care au fost analizate reali
zările din anii Republicii 
în Valea Jiului și în țară.

Pentru azi seara, la ora 
18. Teatr.ul de. stat „Valea 
Jiului" a programat, în sa
la Casei de cultură, un spec
tacolul cu poemul de evo- 
care istorică „Omul pămîn- 
tului“ de Vasile Zdrenghea, 
în regia artistului emerit 
Ion Olteanu, spectacol rea
lizat în cinstea aniversării 
unui sfert de veac de 
proclamarea Republicii.

la

semicentenarului U.R S.S

Delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de 
Nicodiae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
lui- de Stat, care, la 
Comitetului Central 
dului Comunist al Uniunii So
vietice. a Prezidiului Sovietu
lui Suprem al Uniunii Sovieti
ce și a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a participai la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
50-a aniversare a creării Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste. s-a înapoiat, sîmbătă 
scara, în Capitală.

Din delegație, au făcut parte 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Consiliu- 
invitatia 

al Parti-

■9

in Capitală
al Consiliului de Miniștri, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, mem
bru supleant ' 
ambasadorul 
cova.

La sosire, 
topeni, erau 
Elena Ceaușescu, tovarășii lori 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorqhe Radulescu, Vir
gil Trofin, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară. Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu. 
Ștefan Voitec, Iosii Banc, Pe
tre Blajovici, Cornel 
Miron Constantinescu, 
Gere, Ton Ionita, Vasile 
net. Ion Stănescu, Ion

al C.G. al P.C.R., 
României la Mos-

pe aeroportul O- 
prezenti tovarășa

Burtică, 
Mihai 
Patili- 
Dincă,

Spectacol

I 
susținut de formațiile ar- > 
tiștilor amatori din locali- I 
tate pentru muncitorii, în-
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tacolul „Cinstim fimntașiî'0,

ginerii și tehnicienii eviden
țiată în -întrecerea socialistă. 
Spectacolul face parte din- 
tr-un șir de acțiuni organi
zate în întîmpinarea 
de a XXV-a aniversări 
Republicii.

celei
a

Dimineață
de versuri
La bibliotec-a clubului sin

dicatelor din Petrila are 
loc astăzi, la ora 10, o di
mineață de versuri închina
te Republicii. Vor fi citite 
cele mai reprezentative crea
ții . din lirică patriotică ă 
poeților din-cei 25 de ani 
ai Republicii.

Vernisaj

Ieri după amiază, în sala 
clubului sindicatelor din A- 
ninoasa a avut loc specta-

Astăzi, la Casa de cultură 
din Uricani are loc vernisa
jul unei expoziții de foto
grafii a căror temă este 
„Munca noastră o dăruim 
Republicii", Prin această 
expoziție fotoamatorii aduc 
un omagiu măreței sărbă
tori a aniversării unui sfert 
de veac de la proclamarea 
Republicii.

Clubul „Vacanja"
Ieri s-a deschis la liceul 

din 
ta" 
din 
vea 
că in mod plăcut și util zi
lele vacanței de iarnă.

Sediul clubului este ame
najat in sala de sport a li
ceului și este dotat cu apa
rate audio-vizuale. diferite 
jocuri

Sub directa îndrumare a 
comitetului U.T.C. din școa

Petrila clubul .,Vacan- 
in cadrul căruia elevii 
clasele V- XII vor a- 
posibilitatea să petrea-

lă și a comitetului de con
ducere al clubului, format 
din elevi și cadre didactice, 
se vor organiza excursii, jo
curi distractive, 
sportive, multiple
politico-educative și 
rale.

Zilnic, un membru 
mitetului U.T.C. din
va îndruma direct desfășu
rarea activităților în cadrul 
clubului „Vacanța".

competiții 
acțiuni 
cultu-

al eo- 
școală

s-a înapoiat

membri at <3.<S. aî P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, ofițeri superiori.

Au fost de față N. V. Mas- 
lennigov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

Miile de bucureșteni prezent! 
la aeroport au salutat cu mul
tă căldură pe conducătorul 
partidului și statului nostru, o- 
vationînd minute în șir 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
— P.C.R."

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a răspuns cu cordialitate acla
mațiilor îndelungi, urărilor de 
bun sosit adresate de cetățe
nii Capitalei.

(Agerpres)

Plecarea de la Moscova

Cu planul anual îndeplinit

Sectorul II al minei Vulcan

MOSCOVA 23 - Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : La 23 decem
brie, delegația de partid și do 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
lui de Stat, care a 
la festivitățile prilejuite 
cea de-a 50-a aniversare 
creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, a plecai 
spre patrie. Din delegație au 
făcut, parte tovarășii: Ilie Ver- 
det, membru al Comitetului E-

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Consiliu- 

participat 
de 

a

Perma-
P.C.R..

1 Con- 
Ște- 

al 
Ba- 
C.C.

Bucurîndu-se de îndrumarea și sprijmu! 
comitetului de partid pe mină, ale organi
zației de partid respective, activitatea co
lectivului de muncă al sectorului II de la 
E.M. Vulcan a fost încununată de un rod
nic bilanț: în data de 21 decembrie ax., 
in pragul dintre, schimburile l și II ale zi
lei, în atmosfera sărbătorească a sălii de 

rostit o veste care a făcut să tre- 
multumire și de mîndrie inimile 

planul de stat pe 1972 era în- 
cu cinste ! Constanța asigurării 

unei organi- 
de producție, 
a utilajelor 

bază care au 
al muncitori-

apel, s-a 
salte de 
tuturor 
deplinit 
preliminarului zilnic datorită 
zări superioare a procesului 
întreținerea corespunzătoare 
în funcțiune, iată factorii de 
hotărît succesul de prestigiu 
lor, inginerilor și cadrelor medii tehnice 
ale sectorului. Aici se cuvine relevat apor
tul deosebit care s-a făcut simțit din partea 
brigăzilor conduse de minerii VESPASIAN 
CĂTANĂ, DUMITRU MICLEA, GHEOR-

GHE HANG și DUMITRU SĂNÂUȚEANU, 
a maiștrilor NÂSTASE BRÎULUNG, VICTOR 
CONTEANU, CONSTANTIN POPESCU și 
ȘTEFAN ANTONESCU, a mecanicului de 
sector MARIN .MIREA și a energeticului 
de sector CONSTANTIN ANGHELINA. 
Tov. ing. IOAN DIACONU, capabilul și di
namicul șef de sector, a cărui contribuție 
la realizările colectivului găsim inutil s-o 
mai evidențiem ne-a declarat :

— Satisfacția noastră colectivă nu cu
noaște margini... Dar, nu ne vom opri aici. 
Sarcinile maximale ale anului 1973 trebuie 
onorate exemplar. Am îndeplinit planul 
lucrărilor de pregătiri în proporție de 10J 
la sută, avînri asigurată linia de front acti
vă pentru viitor. In cinstea măreței aniver
sări a proclamării Republicii vom raporta 
încheierea anului cu un plus de aproape 
6 000 tone de cărbune I"

T. MULLER
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Din lumea științei 
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NOTE DE CALATO-
RIE : Elveția (II)

Noutăți medicale

De ici. colo...

Rebus

ÎNSEMNARE :
Pseudo-buletin me-
teorologic

MINA Izvor de cărbune reactivat

DÎLJA
pe temelia 

a mineritului
nouă
modern

xecutiv, al Prezidiului I 
nent al C.C. al 
prim-vicepreședinte al 
siliului de Miniștri, 
fan Andrei. secretar 
C.C, al P.C.R.. Gheorghe 
drus, membru supleant al 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
membrii delegației au fost con
duși de tovarășii D. S. Polean- 
ski. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., V. I. Dol-

ghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., G. A, Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S.

Au fost prezenti Gheorghe 
Badrus, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România in 
Uniunea Sovietică, și membrii 
ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și membri
lor delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Decorarea unor mari unități, școli
militare de ofițeri activi și unități ale

Ministerului Apărării Naționale
Vineri și simbătă, au avut 

loc solemnitățile decernării 
Ordinului „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a 
II-a unor mari unități și școli 
militare de ofițeri activi și a 
Ordinului „Apărarea patriei" 
clasa a II-a unor unități ale 
Ministerului Apărării Naționa
le, pentru contribuția deosebi
tă' adusă la ridicarea capacită
ții combative a cirmatei precum

și pentru participarea activă 
a militarilor la opera de con
struire a. socialismului in pa
tria noastră.

Purtătoare ale unor frumoa
se tradiții, unele dintre unită
țile decorate au luptat eroic 
in anii 1916—1918 împotriva 

cotro-

au
1916—1918 

imperialiștilor germani 
pitori și s-au acoperit de glo
rie in timpul 
onale din

insurecției nați- 
august 1944 și în

războiul antifascist. In anii pu
terii populare, aceste tradiții 
au fost îmbogățite cu noi fap
te de cinste, pe măsura reali
zărilor noastre socialiste. in- 
registrîndu-se Succese remar
cabile in pregătirea de lupta 
și politică
<ie ostași, in formarea și călii - 
rea cadrelor,
exemplară a tuturor misiunilor 
încredințate.

a contingentelor

în îndeplinirea

„Avem rezultate bune o experiență bogată

Ceea ce avem de făcut pentru anul 1973 
este să ridicăm totul la un nivel superior**
Factori de răspundere ai unui colectiv de prestigiu despre 

un an de muncă rodnică și despre 
experiența și preocupările de perspectivă

® Cum am reușit să 
obținem o productivitate 
ridicată.

® „Amănunte" care in 
realitate sint lucruri e- 
sențiale.

© Valoarea unei ini-
țiative „cintărite”
tone.

in

Colectivul sectorului IV al minei lupeni nu are nevoie de o prezentare. Faptele, 
rezultatele obținute, experiența dobindită îl recomandă de la sine. In cincinalul trecut a ex
tras peste plan 100 000 tone de cărbune cocsificabil. Iar dacă e vorba de rezultatele mai 
recente — 13 000 tone de cărbune extrase peste plan în lunile octombrie și noiembrie 
(față de angajamentul inițial de 10 000 tone pe întregul trimestru IV), plus ce mai ur
mează să se extragă suplimentar in cursul lunii decembrie, la care s-ar mai putea adău
ga faptul că „patru" este sectorul cu cea mai mare pondere in producția 
(depășind producția minelor Bărbăteni 
mătate din producția minei Uricani), 
tate a muncii în subteran din întregul 
conturează prestigioasa personalitate a 
ritele

minei Lupeni 
și Livezeni luată la un loc sau atingînd circa ju
ca aici se realizează cea mai ridicată productivi- 
bazin — avem destule elemente concludente care 
acestui colectiv și care-i relevă, deopotrivă, me-

șugarii
(///?

Zalipie
Zalipie se alia la hotarul 

dintre voivodatele Cracovia 
și Tzeszow ; aprope inac
cesibil, atit de mari erau 
dificultățile de comunicație, 
el figura printre cătunele 
puțin cunoscute din cauza 
modului său liniștit de via
tă. Probabil, această izo
lare și liniște au favorizat 
supraviețuirea in acest sat 
a unei arte originale : or
namentarea zidurilor cu 
flori pictate de sătence. 
Este vorba de o pictură na-

Reportaj

Ca și alte exploatări mi
niere din Valea Jiului, în a- 
nii regimului burghezo-moșie- 
resc mina Dîlja a stat inac
tivă, părăsită timp de 30 de 
ani. Readucerea minei la 
viată a fost posibilă numai 
în anii puterii populare, ci nd 
dezvoltarea economiei na
ționale a pus sarcini impor
tante și industriei miniere 
pentru acoperirea necesarului 
de cărbune energetic. O da
tă cu dezvoltarea minelor e- 
xistente, unități noi miniere 
au aifărut pe harta tării. Mi
na Dîlja este una din unită
țile economice noi care îm
bogățește peisajul industrial 
prezent al Văii Jiului.

Printr-o decizie a Consiliu
lui de Miniștri, in anul 1961 
a fost aprobat proiectul de 
sistematizare a minei Dîlja. 
O mină era chemată din nou 
la viată, să sporească, prin 
cărbunele ei, rodul muncii 
întregului popor. Mineri des

tituită experiență, 
din nou lupta cu

da sa, începe construcția de
pozitului de explozivi, indis
pensabil executării lucrărilor 
de deschidere a minei. Cu o 
lună mai tîrziu brigada con
dusă
-oază

de Dionisie Bartha tra
co n tu nil unuia dintre

v

VALE*
JUA in

pătrarul

vele înscrise în planul de 
investiții pentru această mi
nă.

Dintre cei ce au pus piatra 
de temelie a minei, mai I lu
crează și în prezent harnicul 
miner Gheorghe Pereș cu bri
gada sa, continuator al unor 
frumoase realizări.

@ Pentru noul 
este perfect clar CE avem 
de făcut și CUM să 
năm ;
vînt: 
vorbi

tiv al 
1972, 
acestor 
naiului

lui.
Iată de ce in discuțiile purtate
minei Lupeni au iost vizate nu

cit experiența dobindirii unor rezultate bune și pregătirile in vederea 
rezultate pentru a ia ce 
înainte de

pe glob

termen să
an ne

acțio- 
ultimul nostru cu- 

FAPTELE care vor 
in locul nostru.

Dacă ar 
în modul

ex-trebuj să 
cel mai sinte- 

care ne-a con-

și la

cu factori reprezentativi ai acestui apreciat coler- 
atit realizările obținute, nu cifrele bilanțului pe 

............. amplificării 
ca anul 1973 —- anul hotăritor pentru îndeplinirea cinci- 
fie anul unor performanțe neatinse pînă acum.

prim
tic experiența
dus la obținerea unor depășiri 
substanțiale pe baza unei pro
ductivități ridicate în raport 
cu dotarea tehnică existentă

realizarea unei ritmici
tăți aproape constante, prac
tic, la toate brigăzile -■ ne-a 
declarat inginerul Grigore Po
pescu, șeful sectorului - 
putea să rezum totul la 
mătoarele : ne-am

creăm la fiecare loc de pro
ducție, condiții corespunzătoa
re ca munca să se poată des-

aș 
ur- 

slrăduit să

C. MAGDALIN

(Continuare in pag. a 3-a)

este 500 milioane \ lei 
le din sub- 
) milioane 
■ suprafață 

și -latul 
mină, pen-

toinici, cu 
au început 
adîncul.

In luna 
condusă de minerul Augus
tin Demeter începe prima le
gătură între suprafață și sub
teran, galeria de coastă de 
la 607,5 m. In aceeași lună, 
minerul Pavel Fila, cu briga-

împlinirilor
. . . . .. .AC? • ■

mai 1961, brigada
cele mai moderne putui, de 
extracție clin bazin, echipat 
cu schip de mare capacitate, 
și începe adîncirea acestuia. 
Briqadă după brigadă se adau
gă eșalonului de forțe prezent 
aici, atacînd pe rînd obiecti-

Peste alio mill 
pentru lucrării 
tera-n și' 126 

pentru lucrările de 
a investit partidul 
nostru in această 
tru a reda circuitului j na 
nai multe milioane de t 
de cărbune.

Mii de metri de galerii, 
tnri și suitori au trebuit 
construiască eșafodaj 
nei pină să ajungă să scoată 
din nou la suprafață „diaman
tul negru" al Petroșani ului, pă
răsit la cote adinei, murdar și 
îmbălsămat încă' cu iz de la
crimi și mizerie, cu sudoare 
și ura anilor 1929-1931. In pa
ralel cu construcțiile subte
rane. se execută complexul 
industrial de suprafață, peste 
care domină turnul PUIULUI

În pagina 
a 4-a:
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Manifestări dedicate ani
versării Republicii

Semnarea unui memoran
dum in cadrul tratative
lor sovieto-americane cu 
privire la limitarea înar
mărilor strategice

Pe scurt

DIN PRESA STRĂINA : 
„Africa pe calea dezvol
tării sale independente"

Hous-Interes deosebit la 
ton față de rocile aduse 
de pe Lună de echipajul 
,,Apollo-17‘'

Ing. Șteian OCTAVIAN 
șef serviciu lehnoloq F.M.

Dilj a
Faptul divers pe glob

SPORT
(Continuore in pag. a 3-a)

ivă în simplitatea sa, dar 
sinceră în căutarea mijloa
celor originale de expri
mare și aici la Zalipie. a- 
ceasta este o tradiție care 
s-a statornicit de mai mul
te generații.

Nu se găsesc multe salte 
ch acesta. Arta populară, 
deși statul îi acordă spri
jinul și protecția sa, dispa
re treptat. Este o urmare 
inevitabilă a procesului de 
tehnicizare și al năzuinței 
spre m-odelele de viață ur
bane. Dar atunci cum se 
întîmplă că pictura populară 
este încă atît de înfloritoa
re la Zalipie ?

De multă vreme aici e- 
xistă obiceiul străvechi de 
a se decora colibele și clă
dirile cu ajutorul 
de mînă pentru 
rea populară din 
acest obicei s-ar 
probabil, fără 
Roman Rein f uss, 
la Institutul de artă al Aca
demiei Polone de Științe. 
Ia Cracovia, care este un 
căutător și (propagandist 
înverșunat al antei populare. 
Tn 1949, din inițiativa se, 
a fost organizat primul con
curs de pictură populară. 
In felul acesta, prof. Rein
fuss vroia să stimuleze ge
niul creator al artiștilor 
sătești ; el era convins că 
aceasta îi vă permite să

picturii 
sărbătoa- 

iwnie. Iar 
fi pierdut, 
profesorul 

etnograf

(Continuare in pag. a 4-a)



NOTE DE CĂLĂTORIE

MINITERMOMETRU

tir și splendide ex- 
Jungfrau —• iată ci- 
mijloacele de dis-

— In- 
conflu- 
lacuri. 

în cu- 
posibi-

DUMINICĂ 24 DECEMBRIE 1972

Instrumentul este mai mic decît o boabă de 
mac. Cu toată dimensiunea extraordinar de 
mică, instrumentul este hipersensibil. Secretul 
noului termometru constă în structura unui 
cristal minuscul de semiconductor care a în
locuit mercurul. Orice modificare a tempera
turii mediului ambiant, determină schimbarea 
rezistenței electrice a cristalului. Fire mai

subțiri decît firul de păr transmit datele în
registrate de termometru spre o scară grada
tă. Cu ajutorul minitermometrului pot fi mă
surate temperaturile chiar și în cilindrii unor 
motoare în plin proces de funcționare. Instru
mentul a fost experimentat cu succes Ia In
stitutul de semiconductori al Academiei de 
Științe a Ucrainei.

R.P. UNGARA. Recent, Ia

Spitalul din Miskolc, a fost

dată în folosință o nouă sta

ție pentru rinichi artificiali.

In foto : O pacientă în tra

Spltalului din Miskolc.

nichi artificiali din cadrul

mici...

tament la stația pentru ri-

Lănfișoare
antiderapante

Cifra alarmanta

ta indemînă, lovindu-1 
umbrela în cap. Tre- 
acolo, un polițist l-a

cît nu poate 
aparatura elec- 
aeroporturi, cu 
se detectează 
Pixul-pistol ar

Exj eriențe de nutriție e- 
fectuate în țara noastră 
arătat că persoanele oare 
nîncă de cinci ori pe zi 
relativ mai slabe decît 
care iau masa de 2 — 3 ori 
pe zi. Explicația medicilor es
te că oamenii care mănîncă 
mai rar consumă, în mod o- 
bișnuit, cantități mai mari de 
alimente, supunînd astfel or
ganismul la o suprasolicitare 
hormonală. Ca urmare a aces
tei anomalii, organismul 
trage din alimente 
neproporționale de 
față de necesități, 
ceste substanțe se 
mile, absorbite în 
de nevoile de energie sau în 
alte scopuri ale corpului. Ia
tă de ce se recomandă a mîn- 
ca mai des și în cantități mai 
mici, manieră dovedită expe
rimental a fi superioară in
gerării unor! cantități mari de 
alimente, la intervale lungi.

ex- 
can.tități 

substanțe 
Printre a- 
află grăsi- 
plus fată

Musafir
Un cetățean din orașul american Meredith a fost 

foarte surprins găsind jucîndu-se prin curtea casei 
sale un... hipopotam ! Primul lui gînd a fost să dea 
repede un telefon la poliție, dar s-a gîndit că n-o să 
fie crezul. Pînă la urnian-a avut încotro, mal ales că 
musafirul nepoftit nu avea deloc intenția să plece. De 
la poliție i s-ă răspuns, pe un ton iritat, că în acel 
moment nimeni nu are timp de el, întrucât toți poli
țiștii sînt plecați în căutarea 
din grădina zoologică.

unui... hipopotam fugit

Poștașii englezi vor purta în iama aceasta 
lănțișoare antiderapante la... bocamci. In tre
cutul sezon alb, un număr destul de mare de 
poștași au suferit accidente, alunecând pe 
gheață. S-a făcut socoteala că cheltuielile pen
tru îngrijirea aocidentaților sînt mult mai mari 
decît costul lănțișoarelor antiderapante.

Poliția din orașul japonez 
Nagoya a confiscat de la un 
gangster un fel de pix care 
părea foarte inofensiv. S-a 
constatat însă că este vorba 
de un pix-pistol, bun atît pen
tru scris, cît mai ales pentru 
ucis. Noua armă a gangste
rilor japonezi este cu atît mai 
periculoasă cu 
fi reperată de 
Ironică de pe 
care deobicei 
armele de foc.
putea deci fi folosit și în ac
țiunile piraterești de detur
nare a avioanelor. „New York 
Times" anunță și el descope
rirea unei arme noi, excepțio
nale, în lupta împotriva rău
făcătorilor. Este vorba de un 
mic aparat, de mărimea unei 
țigări, conținînd un lichid i- 
ritant cu care polițistul poa
te face inofensiv pe cel mai 
periculos gangster, aruneîn- 
du-i lichidul în ochi și orbin- 
du-1 pentru i

N-a trecut 
tarea poliției 
noua armă și 
put să fie folosită și de ban
diți împotriva polițiștilor.

familială

cîteva minute, 
mult de la do- 
newyorkeze cu 

i aceasta a înce

Poliția vest-germană a ares
tai recent o bandă de spărgă
tori care 
multe 
Kiel.
rarea 
banda 
singură familie : 
doi til cu soțiile lor și doi 
nepoți.

au devalizat mai 
magazine din orașul 

Nu mică le-a fost mi- 
polițiștilor aflind că 
era alcătuită dintr-o 

tata, mama.

Un lup mîncat 
de oaie

In parcul Golden Gate din San Francis
co un răufăcător foarte corpolent (1,90 m 
înălțime și 127 kg greutate) a atacat o bă- 
trînică în vîrstă de 64 de ani (44 kg greu
tate), intenționînd să-i smulgă poșeta. Ne- 
pierzîndu-și firea, femeia i-a aruncat uria
șului în ochi lichidul dintr-o sticluță ce 
o avea întimplător 
in același timp cu 
cind intimplător pe 
arestat.

Dintr-o statistică a U.N.E.S.C.O. reiese că 
din cei . 3 miliarde 600 milioane locuitori ai 
planetei noastre, aproape 831 milioane 
încă neștiutori de carte.

Ceas-calculatoi
Firma elvețiană „Heuer" a pus în vinzare 

un ceasornic special, denumit „calculator". 
Ornicul conține un mecanism ingenios, un 
fel de riglă de calcul, cu ajutorul căreia po
sesorul poate efectua la iuțeală diferite 
socoteli.

ORIZONTAL : 
versurilor cîntecului 
nie, inîndră vatră", de 
zavan — A compus 
..Te slăvim frumoasă

poeziei 
Autorul ver- 
„Harnic sat 
Gh. Stănes-

nie" ; 2) Autorul 
mor de patrie" — 
surilor cîntecului 
al tării mele" de

Autorul 
„Româ- 
Gh. Ba- 
cîntecul 

Româ-
,,A-

cu ; 3) A scris versurile cin- 
tecului „Patrie liberă” de Gh. 
Bazavan — Autorul multor 
pînze despre trecutul glorios 
de luptă al patriei noastre ca 
de pildă „Bătălia de la Călu- 
găreni‘4 — In „Deșteaptă-te- 
românei"; 4) La început! — 
Autorul volumului de poezii 
"Pe acest pămint" — Punct 
general sanitar ; 5) Șeful ! ? ! 
— Odată pe an — Bate toaca 
(reg.); 6) Valet străin — Au
torul versurilor cîntecului — 
„Limba românească" de Car- 
tu ; 7) A compus corul „Cîn-

tyc despre patrie" — Marchea
ză acoperișul; 8) Fostă agenție 
română de impresariat artistic 
— Autorul versurilor cîntecu
lui „Noi te slăvim republică 
iubită" de Buicliu — In „Ța
ra mea!"; 9) Sat în Franța — 
Autorul poeziei „Dor de pa
trie" — Nouț, alandala! ; 10) 
In Republică ! - - A scris poe
zia „Țara mea" — Cîrlig pe 
jumătate!; 11) Autorul pam
fletului „Armata tării" — A 
compus melodia corală: „Țara 
mea" ; 12) A scris „Letopise
țul Țării Moldovei" — Auto
rul operetei „Țara surîsului".

In curînd intrăm intr-o ves
tită stațiune turistică 
terlaken, așezată la 
ența a două frumoase 
Numeroase prospecte 
lori laudă multiplele 
lități de agrement oferite ce
lor mai exigente gusturi. Am
barcațiuni de agrement, schi 
nautic, pescuit gratuit și fără 
permis, ștranduri, zboruri de 
agrement deasupra Alpilor, 
terenuri de tenis, golf, poli
goane de 
cursii pe 
te va din 
tracție.

Șoseaua urcă mereu, spre 
o altă frumosă stațiune alpi
nă, Grindelwald. Panorama 
din jur este deosebit de fru
moasă, orașul fiind dominat 
de numeroase piscuri sălbati
ce, de peste 4 000 m pe care 
le depășește celebrul Jung
frau, cu vestitul său ghețar. 
Prospecte frumos colorate in
vită la o excursie unică în 
Europa. Un trenuț cu crema- 
lieră cu un traseu mai mult 
in tunele, apoi un teleferic 
și un lift pe verticală in pli
nă stîncă te poartă în masi
vul Jungfrau, pînă la Sfinx, 
la 3 573 m, cu hotel, restau
rant, patinoar natural situat 
în plin ghețar, pirtii de schi, 
excursii cu sănii trase de dini 
eschimoși sau ascensiuni cu 
ghizi pe virful Jungfrau, la 
4 158 m altitudine.

Șoseaua continuă să urce 
mereu spre crestele înzăpezi
te din față. Lăsăm mașina la 
o mică parcare și ne conti
nuăm drumul pe o potecă, 
printr-o pădure de brazi în 
inima masivului Schreckhorn, 
care ne copleșește din înălți
mea celor 4 07'8 m. Deodată, 
ne oprim fascinați. Sintem 
lingă ghețarul Oberer Ghlet- 
scher, pe o mică platformă. 
Fotografiem încîntați impre
sionanta aglomerare de blo
curi masive de gheață ver
zuie, care coboară domol de 
pe crestele înzăpezite, de dea
supra norilor. Numeroase to
rente repezi, cu apele lăptoa
se și înspumate, se nasc din 
inima ghețarului.

Cu regret părăsim această 
adevărată lume de basm.

In curînd ajungem la Bri- 
enz, o altă frumoasă stațiune . 
turistică. In apropiere o ves
tită cascadă își prăvălește a- 
pele de la 160 m înălțime. 
Multe ateliere-fabrică fru
moase obiecte de artizanat, 
cu specific local. Ne amin
tim că Elveția are una din 

mai dezvoltate industrii

turistice din lume. Incepind 
cu rețeaua hotelieră, pensiuni, 
cabane, șosele excelente, în 
întregime asfaltate, mijloace 
mecanice de deplasat pe ca
blu (teleferice, etc.), numeroa-

roș, este duminică seara. Sin- 
tem impresionați de discipli
na rutieră a acestui popor so
bru și corect. Nici-un semn 
de enervare, nici-o depășire 
„nepoliticoasă", de altfel nici-

Vulpea păcălită de... vinător ?. După 
cum ne-a povestit corespondentul voluntar 
Ion Ciur, autorul fotografiei de mai jos, 
așa s-ar părea că stau lucrurile. Cît a fost 
ea de șireată, vulpea din imagine, nu 
izbutit să se eschiveze din bătaia puștii.

N-a fost o poveste vînătorească...

se baze de agrement nautic, 
vestite școli de schi și de bob, 
totul aduce Elveției 1 500 mi
lioane de franci anual. A- 
proape o zecime din capita
lul Elveției este plasat în în
treprinderi legate de turism. 
Pentru stăini, frumusețile a- 
cestei țări sînt larg difuzate 
prințr-o excepțional de bine 
pusă la punct rețea de pro
pagandă turistică. Ilustratele 
în culori, pliantele, diapoziti
vele, prospectele, ghidurile al
pine sînt vestite și fac cunos
cute lumii întregi frumusețile 
acestei țări, atrăgind 
peste 5 milioane de 
(deja in 1960) și peste 
lioane în 1970.

In curînd, intrăm în 
na. Bătrînele turnuri și 
crenelate, turlele, case vechi, 
rustice, dau orașului un as
pect deosebit de pitoresc. A- 
fișe mari vestesc apropierea 
..Săptămînii internaționale a 
muzicii". Cu multă bucurie 
citim pe afișe și prezențe ro
mânești la această prestigioa
să manifestare artistică.

Ca aproape toate orașele 
Elveției, și Luzerna este așe
zată pe malul unui lac. Ad
mirăm 
cum și 
cuiburi 
grijite 
Trecem peste un vestit pod 
de lemn, construit în 1333 și 
ornamentat cu 112 picturi re
prezentând o adevărată croni
că a orașului, unul din punc
tele de atracție locale.

Circuitul marilor lacuri îl 
încheiem in Zurich. Oraș cu 
400 000 locuitori, este punctul 
de răscruce 
este creierul 
și complicate 
țiene. Sintem 
rul lor mare 
Elveția revine 
2 500 de locuitori.

Important centru industrial, 
este cunoscut prin ceasornice, 
aparate electrice, medicamen
te, mașini de calculat. Orașul 
este complet pustiu, parcă ar 
fi părăsit. Este simbătă și 
locuitorii sînt plecați din oraș, 
după o săptămînă de muncă. 
Acest fenomen îl vom consta
ta și în alte mari metropole 
europene. La ieșirea din oraș, 
ne întâlnim cu o coloană de 
mașini, întinsă pe vreo 20 de 
hm care înainta la pas, cu 
multă răbdare și disciplihă. 
Locuitorii se întorceau în o-

anual, 
turiști 

10 mi-

Luzer- 
ziduri

unde nu am auzit claxoane, 
deși claxonatul nu este inter
zis. Limitările de viteză se fac 
treptat, de la 100 km la pe
riferie, pînă la 60 sau 40 km 
abia în centrul localității.

Peisajele de basm se suc
ced fără încetare. Reapar tu
netele, șoselele suspendate pe 
viaducturi, numeroase lucrări, 
de artă rutieră. Tunelurile 
sînt săpate direct în roca du
ră, fără nici-o căptușeală, ca 
niște adevărate peșteri. In
trăm în niște chei înguste, 
deosebit de spectaculoase și 
impresionante, care ne amin
tesc de cheile Bicazului de la 
noi. Este vestitul Canion de 
la Via Mala. Aici s-a desfă
șurat acțiunea unui ce.lebru 
film de dragoste și a unui 
impresionant roman. Peisaj 
sălbatic, alpin, de mare înăl
țime. Porțiuni mari de zăpa
dă veche, rămasă din anii 
trecuți. Mari construcții rutie
re în curs de execuție, via
ducte, locuri de parcare, deri
vații, straturi noi de asfalt

peste cel existent, de altfel de 
excelentă calitate.

Ne oprim pe malul unui 
pitoresc lac de acumulare, si
tuat la mare înălțime, lacul 
Marmorera. Mașina urcă din 
greu, motorul abia își mai tra
ge sufletul. Sintem la 
m înălțime, în parcul 
Deodată, sub noi. pe 
unui lac, o splendidă 
chetă așezare, celebra 
ne de sporturi de iarnă Saint 
Moritz. Numeroase agenții tu
ristice, reclame pentru școli 
de schi pe terenuri alpine cu 
zăpezi eterne, prospecte de 
excursii pe înălțimile din jur. 
Furnicar mare de oameni, 
mulți bronzați și in echipa
ment de schi, numeroase ma
gazine cu articole de sport, 
schi, vinătoarc, pescuit, tu
rism.

La o parcare, intre brazi, 
o veveriță se ascunde la um
bră, sub o mașină.

La ieșirea din oraș, trecem 
pe lingă un aeroport turistic, 
cu numeroase avionete și eli
coptere de agrement și de 
salvare in munți. Depășim o 
mașină care poartă pe port
bagaj p barcă cu motor și 
trage după ea. un mic avion, 
cu aripile pliate.

Ne îndreptăm spre graniță, 
cu regret că vom părăsi a- 
ceastă frumoasă țară. O țară 
mică, muntoasă, de o nease
muită frumusețe, cu oameni 
primitori, sobri, cumpătați — 
un popor harnic și 
— legat de 
prin năzuința 
cooperare.

2 284 
Julier. 
malul 
și co- 
staț. iu-

înțelept
celelalte popoare 

spre pace și

1. AP A D ATU 
medic

grafioase lebede, pre- 
rațe, giște sălbatice și 
de... vrăbii, toate în- 

cu multă dragoste.

ui capitalurilor, 
rețelei tainice 

a băncilor elve- 
uimiți de numă- 
dar aflăm că în 

o bancă la

Laptele de cocos
salvatori

Examinarea
pancreasului
fără bisturiu

dr. Joachim Me- 
din R.F.G.. a apli

care își pierdu- 
Mohamed a fost 
la mal de micii

l umina sa slabă nu străbate 
peritoneul dacă este căptu
șit cu grăsime.

elev 
zece ani, făcea 

riu din apropie- 
Garisa (nord-es- 

cîn,d a fost prins

unui cleștișor 
străpuns pento

de țesut.
să ducă la

Kleine Scheidegg (2064m).

Pseudo-buletin

poartă

„Haideți

T. KARPATIAN

speranță 
zăpadă,

V

artera 
tnecă- 
oglin-

în- 
ve- 
nici 
ve-

în-
9)

ceva 
aces- 
cine

de 
Pe-
de 

de-

de pe a- 
foarte cir- 
principale.

coral
Republi-
— Au

de tară" 
patriotic

„picături"
cțare se

tnsemnare

DAAH,

restaur antele
„Minerul"

VERTICAL: 1) A dedicat un 
ciclu de poezii „Partidului" - 
Autorul versurilor cîntecului 
„Țara mea" de M. Constantin; 
2) Autoarea ciclului de poezii 
„Țara luminii" — A compus 
melodia corală „Cîntare Româ
niei" ; 3) De strajă la... Marca 
Neagră! — Autorul ciclului 
de versuri „Țara" — Din 
„Dorul româncei" ! (V. Alec-
sandri) ; 4) Saci amestecați!
:— Curelușă — Luminează ; 5) 
Nic-olae Holban — Țara veci
nă și prietenă (abr.) — Loca
litate în India ; 6) Prezentă la 
repetiție — Autorul versurilor 
cîntecului „Patrie, pămînt de 
aur" de Gh. Bazavan ; 7) Cel 
al țării, pentru bunăstarea în
tregului popor, e condus cu 
multă înțelepciune de Parti
dul Comunist Român — Tex
tilă (dim.) ; Localitate în Mon
golia — Incurcăreața... 
curcată ! ...—... la gît I 
„Sa crească...", melodie patrio
tică de Norbert Petri (neart.) 

Autorul
„Stema țării" 
că ! 
toarea poeziei 
A compus 
„Puternică, 
pînă" ; 
patriotic 
Autorul 
frați într-o unire / Țara noas
tră e-n pieire..." (Marș revo
luționar); 12) Autorul nemu
ritoarelor „Rapsodii române" 
— Autorul versurilor suitei 
pentru Cor de copii „Bună di
mineața patrie nouă" de S. 
Sarchizov.

Dicționar ■ ROU, 
ABAS.

Prof. Vasile MOLODEȚ

Cu toate că am trecut de 
solstițiul anotimpului frigu
ros și vacanța det iarnă se 
află în toi, anotimpul rămî- 
ne pe mai departe sărac în 
precipitații. Barometrele sta
ționează, de la o vreme în
coace, la valori maxime și 
buletinele meteorologice a- 
nunță invariabil timp uscat,

\ 
\ 
\ 
\ 
I

poate înlocui 
sîngele

poemului
— Din I

10) La început!
' ’ „Dor ' 
cîntecul
liberă pe soartă stă- 

11) Autorul cîntecului 
„Partidul meu" — 
versurilor

care și ea, face 
rativă din luna

Dar iată că, 
toate prognozele 
giunile de șes, : 
munte 
grafică in 
tatii în fiecare 
zonele tropicale) 
ceeași oră. Această zonă, cu
prinsă . între 
„Carpați" și 
pe strada Republicii din 
troșani, face notă aparte 
starea generală a vremii 
oarece în fiecare dimineață 
în jurul orei 9 „ninge" abun
dent cu... funingine. Fulgi 
mari, negri, asemănători 
cu aripile fluturilor de noap
te cad, zi de zi, peste tre
cătorii numeroși 
ceasta porțiune 
culată a străzii

friguros, fără vreo 
la mult așteptata

parte deco- 
cadourilor.

, iinfirmînd 
i pentru re- 
sau cele de 

există o zonă geo- 
care cad precipi- 

zi (ca și în 
cam la a-

Mohamed Mishel, un 
în vîrstă de 
baie într-un 
rea orașului 
tul Kenyei),
prin surprindere de un cro
codil. Șapte colegi de școală 
ai lui Mohamed au sărit în 
apă, încercînd să-l salveze. 
După o luptă de mai multe 
minute, crocodilul i-a dat dru
mul victimei 
se conștința. 
tras imediat 
săi salvatori.

Recordul 
la cursele 
fost bătut 
gues Krouto. El a parcurs dis
tanța de 5 000 km în 60 de 
ore ■— schimbând șase moto
ciclete.

mondial de durată 
de motocicletă a 
de francezul Jac-

In fiecare dimineață la ora 
cind pornește instal-ația de 
încălzire a bucătăriei resta
urantului „Carpați”, timp de 
10-15 minute conținuitul 
trcg al coșului ridicat în 
cinătatea străzii, fără 
um mijloc de protecție în 
derea reținerii funinginei, 
se varsă peste trecătorii ca-

re în zadar încearcă să se 
strecoare printre 
aidoma schiorilor 
unduiesc printre porțile u- 
nui concurs de slalom uriaș. 
Dacă ținem seamă și de fap
tul că o mare parte dintre 
trecători sînt reprezentante 
ale sexului frumos și acum, 
in timp de iarnă, 
căciuli și gulere de blană, 
de culori deschise nu ne ră- 
mîne decît să venim cu pro
punerea ca dufă traversarea 
acestei porțiuni din 
principală a orașului 
torii să se uite într-o 
dă.

Dar celor care au 
comun cu producerea 
tei „ninsori" artificiale, 
le pune oglinda î-n față ? Ia
tă întrebarea 1

Un colectiv de cercetă
tori de Ia Universitatea din 
Filipine a descoperit, în ur
ma efectuării a numeroase 
experiențe, că laptele din 
muicile de cocos poate con
stitui o excelentă plasmă 
pentru a completa volumul 
de sînqe din organism în 
cazul unor hemoragii puter
nice.

serve pancreasul care se a- 
flă sub un lob al ficatului 
șl un strat al peritoneului, ar 
putea să rănească alte or
gane importante. Dr. Meyer- 
Burg a constatat însă că a- 
ceastă teamă este neînteme
iată. Cu ajutorul unui en- 
doscop obișnuit, el privește 
prin micul epiloon direct 
spre pancreas ba, la suspec
tarea unei boii, poate scoate, 
cu ajutorul 
cu care a 
neul. probe 
ca acțiunea 
moragii. Această metodă 
pentru medic 
a-1 face 
za materialului 
ventualele modificări 
logice, bunăoară un 
al pancreasului, fără 
venție chirurgicală.
rul amănunt deosebit la a- 
cest procedeu este faptul că. 
în timpul examinării, paci
entul stă culcat cu picioare
le mai înălțate decit capul. 
F.ndoscopul nu poate fi în-

Medicul 
ver-Burg, 
cat, în mai bine de 60 de 
cazuri, o metodă de diag
nosticare necunoscută pînă 
acum. După cum a comuni
cat într-o revistă de specia
litate, el a izbutit să obțină 
lămuriri cu privire la sta
rea pancreasului, fără ope
rație și anume cu ajutorul 
endoscopului. In timp ce pî
nă acum o examinare com
pletă a pancreasului nu era 
posibilă decît în urma unei 
intervenții chirurgicale, en- 
doscopul, un aparat desti
nat observării directe a or
ganelor din cavitatea abdo- să folosit Ia pacienții obezi, 
minală. nu a fost utilizat în 
astfel de cazuri. Medicii se 
temeau că, incercînd să ob-

fără 
hc- 
are 
de 

ba- 
e-

avantajul
să constate, pe 

celular,
pato- 

cancer 
inler- 

Singu-
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RESPONSABILITĂȚI SPORITE

către populație

intențiile asupra

de aprovizionare și prestări de servicii

Hotăririle Conferinței Naționale a partidului au trasat, 
printre altele, și direcțiile de perfecționare a organizării 
și conducerii activiiății economice, pentru rezolvarea con
cretă a problemelor ce se ridică frecvent în domeniul a- 
provizionării in comerț și a prestărilor de servicii. Potrivit 
acestor hotărîri. au fost constituite, în întreaga țară, CON
SILII PENTRU COORDONAREA ȘI ÎNDRUMAREA ACTI
VITĂȚII DE APROVIZIONARF ȘI PRESTARE DE SERVI
CII CĂTRE POPULAȚIE La Petroșani, un asemenea orga
nism coordonator a fost constituit la 15 decembrie, cei 49 
membrii ai săi fiind reprezentanți ai tuturor factorilor de 
resort, răspunzători de bunul mers al activității comerciale 

Pentru a face cunoscute cititorilor noștri rolul, atribuții
le și aria activității Consiliului municipal Petroșani pentru 
coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și 
prestare de servicii către populație am adresat cîteva între
bări tov. GABRIEI KANDUTH, inspector comercial, secreta

rii acestui nou organism.

acest consiliu co 
funcționează doai 
zile, v-am solicita, 
de secretar, să vă 
complexul de mo- 
rezolvare concre-

la
de

principalelor probleme 
agenda de lucru a no-

Deși 
ordonator 
de puține 
în calitate 
referiți 
dalități 
tă a 
de pe
ului organism.

— Consiliul municipal 
troșani pentru 
activității 
prestare 
populație 
de lucru.
organizeze lunar dezbateri și 
să iacă 
eficiente.
planurilor 
nierțului, 
luțiilor prestatoare de 
cii către populație, va 
niza largi consultări cu 
nii muncii în scopul cunoaș 
terii structurii cererii, pentru 
valoriiicarea propunerilor a- 
cestora privind diversificarea 
continuă a fondurilor de mar
fă și a prestațiilor. Vom con
sulta. de asemenea, cetățenii 
orașului 
plasarea 
ciale în 
tind de 
Consiliul

Pe 
coordonarea 

de aprovizionare și 
de servicii către 
și-a pus pe agenda 
în primul rînd. să

propuneri concrete, 
asupra proiectelor 
de dezvoltare 

și a activității
a co- 
insti- 

servi- 
orga- 

oame

în legătură cu am- 
noilor unități comer- 
carlierele ce se ex- 
la un an la altul.
va urmări, totodată.

și modul cum se achită cu 
proptiludine de îndatoriri în
treprinderile furnizoare de bu
nuri de consum, potrivit gra
ficelor și contractelor înche
iate. Vom organiza multiple 
acțiuni de control asupra des
fășurării activității de apro
vizionare și prestări de ser
vicii. vom analiza 
modul cum sini : 
eiicient propunerile 
lui obștesc.

— Consiliul 
și asup ra i 
privind 
populației 
servicii ?...

— ... Are

periodic 
soluționate 

■ controlu-

acționa 
de plan 

aprovizionarea 
și prestările de

poate 
sarcinilor

dreptul acest con
siliu șă adopte decizii în le
gătură cu sarcinile prevăzute 
in plan și aceste decizii sini 
absolut obligatorii pentru 
toate unitățile subordonate de 
pe raza municipiului nostru.

— Consultînd programul de 
probleme ce urmează a fi a- 
nalizate și soluționate de că
tre Consiliul municipal pen
tru coordonarea și îndrumarea 
activității de organizare 
prestare 
populație pe trimestrul I al 
anului 1973, am reținut că se 
vor face mai multe analize

Și 
de servicii către

asupra modului de realizare 
a planului de casă pe luna 
decembrie, privind măsurile 
pentru continua îmbunătățire 
a aprovizionării și a activității
prestațiilor de servicii, o in
formare privind stadiul con
tractărilor fondului de marfă 
la principalele produse ali
mentare și nealimentare pe 
1973, probleme privind îmbu
nătățirea calității unor pro
duse alimentare. Care sînt e- 
lementele esențiale ale între
gii activități comerciale asu
pra cărora consiliul își va 
îndrepta atenția în legătură 
cu aceste probleme ?

— In primul rînd. consiliul 
își va axa 
posibilităților de asigurare a 
fondului de 
structurii cererii de
In centrul atenției noului or
ganism va sta, de asemenea, 
continua îmbunătățire a bazei 
tehnico-materiale a comerțu
lui. a activității de turism și 
prestări de servicii. pentru 
utilizarea justă a capacități
lor existente. Pregătirea ca
banelor în vederea noului Se
zon turistic va fi o altă pre
ocupare. deosebită, a consi
liului. Și să nu uităm, consi
liul va controla modul în ca
re unitățile comerciale, 
stituțiile prestatoare de 
vicii, asigură creșterea 
velului de servire, 
za respectului pe 
lucrătorii acestor 
nii trebuie să-l 
populației. Consiliul 
oamenii muncii din 
că nu-și va precupeți efortu
rile pentru a determina o con
tinuă îmbunătățire a ansam
blului de activități de care 
se ocupă, răspunzîndu-se ast
fel cerințelor crescînde ale 
oamenilor, preceptelor civili
zației.

V. TEODORESCU

marfă, potrivit
consum.

în

in- 
ser- 
ni- 
ba- 

care
dome- 
poarte 

asigură 
municipiu

Izvor de cărbune reactivat pe temelia

(Urmare

nouă a mineritului modern
din pag. 1)

de la 
noapte

Peste 
mizere 

negre alo 
un impună- 

SOCIAL-AD- 
cu 4 nivele, 

optime de

0 lume în 440 de pagini

ALMANAHUL
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CARTEA ANULUI: cadoul pe 
care îl căutați pentru familia și prie
tenii dumneavoastră.

(Urmare din pag. 1)

fășura din plin în tot timpul 
celor șase ore din program, 
să asigurăm fiecărei brigăzi și 
fiecărei echipe de mineri tot 
ceea ce are nevoie pentru 
desfășurarea normală a lucru
lui — materiale, piese de 
schimb, energie, funcționarea 
utilajelor și a transportului, 
asistență tehnică. Aceasta, de
sigur. trebuie luat „în mare“ 
și considerat ca o finalizare, 
ca uri corolar al întregii noas- 

activități. Dacă trebuie să 
intre în amănunte atunci

tre
se
ar fi, desigur, multe de spus...

— Poate nu ar fi lipsit de 
totuși și 

„amănun-
interes să se intre, 
în cîteva din aceste 
te“.

Se poate. Un 
în atenția

lucru im- 
conduce-

PRINCIPAL, 
distanță ca 
al unui port de minieri, 
putregaiul cocioabelor 
hărțuite de apele 
Jiului s-a înălțat 
tor COMPLEX 
MINISTRATIV.
creînd 
muncă 
lături 
șească 
unei importante capacități de 
producție Un modern GRUP 
ȘCOLAR domină peisajul in
cintei principale ; din el por
nind știința și qîndirea mine
rilor de astăzi și de mîine. A- 
rroape 2 
bune sînt 
instruirea 
pregătirii 
drelor minei Dîlja.

Pe malul sting al Jiului, ri
nul din cele mai moderne 
CĂMINE, oferă minerilor ne- 
famili.ști peste 300 de paturi 
curate și confortabile, săli de 
lectură, club etc. 
o CANTINĂ care servește o 
masă substanțială 
convenabile. Dacă 
qăm la toate acestea un fond 
de PESTE I 500 APARȚA- 
MENTE în blocurile constru
ite în anii noștri, precum și 
celelalte avantaje materiale 
de care se bucură minerii, a- 
vem un tablou complex, dar 
incomplet încă, asupra 
dițiilor create de partidul 
statul nostru pentru 
Din fondurile 
160 milioane lei 
utilaje și instalații menite să 
ușureze efortul fizic al mine
rilor. Măsurile luate în urma 
recentei vizite de lucru a 
conducătorului partidului și 
statului nostru în Valea Jiului 
reprezintă o nouă expresie a 
grijii partidului și statului 
nostru față de mineri. Din
tre acestea am dori să. amin
tim doar faptul că, nivelul 
salariului mediu real al mi
nerilor care lucrează în ba
zinul nostru este cu oca. 1000 
lei mai 
mediu al 
te ramuri

vestitor 
un far in

condiții
pentru cei chemați, a- 

de mineri, să desăvîr- 
punerea în operă a

lei pe tona de căr- 
cheltuiți astăzi cu 

și perfectionarea 
profesionale a ca-

precum și

la preturi 
mai adau-

con- 
și 

mineri, 
alocate peste 

reprezintă

mare decît salariu) 
muncitorilor din al- 
industriale.

După
strui

“ perioada de con- 
ire a minei, care a 

durat pîna în anul 1965, 
cărbunelui, 

prpdu- 
De a- 

an s-au 
făcute.

nu a 
proiec-

începe extracția 
primele 77 mii tone 
cîndu-se în acel an. 
tunci începînd. an de 
valorificat investițiile

E adevărat că mina 
atins încă | arametfii 
tați. Rezultatele pe care mi
nerii dîljeni le-au înregistrat 
de la începutul activității lor 
și pînă în prezent, au fost de 
mtulte ori frînate de o sea
mă de deficiențe obiective. 
Redeschiderea minei realizată

pe scheletul minei vechi și 
fără a dispune de întreaga do
cumentație a acesteia, a fă
cut să se intercepteze în fron
turile de lucru foarte mulite 
clin lucrările vechii rețele, a- 
< casta solicitînd manoperă și 
cheltuieli suplimentare. Apele 
provenite din inundarea lu
crărilor vechi au făcut posibil 
lucrul numai pe bază de pro- 
qrame speciale cu măsuri deo
sebite de securitate, acțiunile 
de asecare a întregului cîmp 
minier încheindu-se cu succes.

Astăzi colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri al 
minei Dîlja, condus cu com
petentă de organizațiile de 
partid, în spiritul orientărilor 
stabilite de Plenara Comite
tului Central al partidului din 
20-21 noiembrie a.c., își are 
axate preocupările și eforturile 
pe problemele îmbunătățirii 
calitative a întregii activități 
economice a exploatării, pe 
creșterea eficienței economice.

Acest colectiv este hotărît 
să dea planului de sltat pe a- 
nul 1973 dimensiunile trasate 
de partid și să nu precupe
țească nimic în acest scop. In 
marea întrecere ce se desfă
șoară în cinstea celei de a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii, prind viață sarci
nile trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
consfătuirii de lucru cu acti
vul de partid din municipiul 
Petroșani. Dintre cei care în
scriu prin hărnicia și dărui
rea lor totală rezultate de 
prestigiu în activitatea minei, 
trebuie să amintim : brigada 
condusă de comunistul Ște
fan Ghioc, care, lună de lună 
îi întrece în realizări chiar și 
pe inițiatorii vitezelor sporite 
de avansare în abataje, aitin- 
qînd peste 300 m/l.ună ou bri
gada sa în abatajele cameră 
ale stratului 3, 
ciăzile conduse 
ionesei Emil, 
zosi, Ludovic 
Moldovan ș.a., 
qăzile de înaintări, la loc de 
frunte se situează brigada mi
nerului Gabor Levoy care și 
în ultima lună a realizat peste 
80 m săpare în galerie cu 
profil dublu, ceea ce echiva
lează cu peste 100 m galerie 
simplă, obiectiv vizat de ce
le mai bune brigăzi ale Văii 
Jiului.

Desigur, aceste frumoase 
rezultate se reflectă și în in
dicatorii generali ai minei. 
Dintre aceștia evidențiem 
dicatorul cel mai expresiv 
eforturilor de ridicare a 
ficienței întregii activități

în abatajele minei: în luna 
septembrie, spre exemplu, 
productivitatea muncii a eres-, 
cut ou 6 la sută, rezultat i-ț 
mediat-al măsurilor enunțate- 
de secretarul general al parti
dului. Luna octombrie mar
chează un salt al productivi
tății de 14 la suită față de lu
na august. Și minerii dîlj.eni 
sînt hotărîți să urce cota rea
lizărilor.

Un alt 
creșterea 
cii, este 
muncitorilor care fa<ță 
na august a 
xemplu, pînă 
brie cu 404 
muncitor, lată 
tirii efortului 
dîljean, realizări 
efortul financiar 
aurul negru al Dîljei.

La aniversarea împlinirii a 
25 de ani de la proclamarea 
Republicii mina Dîlja ne ofe
ră tabloul unei unități eco
nomice în plină dezvoltare, 
evidențiind capacitatea comu
niștilor și a celorlalți oameni 
ai muncii din colectivul de 
aici de a pune în valoare toa
te rezervele de care dispun, 

efor- 
între- 
legat 

aduce 
operă 
soci a- 

dezvoltate

indicator, legat de 
productivității mun- 
cîștigul mediu al 

de lu
de e- 

noiem- 
cap de 
răsplă-

crescut, 
în luna
lei pe 
dovada 

colectivului 
care justifică 

investit în

de • a-și consacra toate 
turile pentru înflorirea 
prinderii de care s-au 
și prin aceasta de a-și 
contribuție la măreața 
de făurire a societății 
liste multilateral 
pe pămîntul României.

precum și bri
de minerii A- 

Dezideriu Bor- 
Tereny, Mihai 
iar dintre bri-
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Soarele răsare la ora 7,49 
și apune la ora 16,40. Zile 
trecute din an — 3Ț9. Zile 
rămase — 7.

LUNI 25 DECEMBRIE
Soarele răsare ia \ ora 7,50 

și "apune la ora 16,41. Zile 
trecute din an — 360. Zile 
rămase .— 6.

EVENIMENTE

in- 
al 
e- 
a

minei și anume creșterea con
tinuă a productivității muncii I

noțA Risipă de apă
Strada „Calea Brăii" din 

orașul Lupeni este inundată 
dintr-o conductă de apă po
tabilă spartă. Apa curge ne
contenit de cîteva săptămîni. 
Deși s-au făcut sesizări ia 
sectorul I.G.C. precum și la 
consiliul popular, nu s-a luat 
nici o măsură. Apa continuă 
să curgă pe drum pe o dis
tantă de circa 300 de metri

In ultimele 
îormîndu-se 
laț ia pc această stradă 
venit foarte dificilă.

Nu înțelegem din ce cau
ză se întîrzic at.ît de mult cu 
măsurile necesare pentru re
pararea conductei.

zile, apa 
in gheată.

Aron FENCEA 
corespondent

trans- 
circu- 
a de-
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@ 1919— A avut loc la 

București greva muncitori
lor de la Pirotehnie, Regie, 
Arsenal și 
1900 — In 
nit primul 
lui „Iskra" 
Lenin ;

tipografi ; ©
U.R.S.S a apă- 
număr al ziaru- 
editat ele V. I.

LUNI 25 DECEMBRIE
® 1902 — A murit docto

rul Alexandru Vitzu, unul 
dintre întemeietorii fiziolo
giei moderne românești (n. 
1853) : @ 1936 — A murit 
comunistul Constantin Bur
că. erou al războiului anti
fascist din Spania (n. 1912) ;

portant :
rii sectorului s-a aflat în per
manență asigurarea liniei de 
front necesare : altul: am ma
nifestat o preocupare con
stantă pentru extinderea ex
ploatării cu abataje frontale, 
de mare productivitate ; și al
tul : nu am slăbit nici un mo
ment grija pentru a crea in 
fiecare abataj brigăzi omoge
ne, cu oameni stabili, care se 
cunosc între ei foarte îndea
proape, se întrajutorează și 
conlucrează bine. Acestea sînt 
cîteva „amănunte" la care am 
ținut foarte mult, dar mai sînt 
și multe probleme care ne-au 
demonstrat că e bine să le 
rezolvăm intr-un anumit fel. 
spre exemplu, practica ne-a 
învățat să nu schimbăm cu u- 
șurință brigăzile de mineri de 
la un gen de lucrări la altul. 
Să citez, uri singur aspect "în 
acest sens: pentru pregătirea’ 
liniei de front avem brigăzi 
specializate " în fiecare gen de 
lucrări, corespunzător cerin
țelor. Explicația e foarte sim
plă : o brigadă care azi lu
crează intr-un preabataj la 
coperișul stratului, iar mîine 
intr-un preabataj la culcușul 
stratului, efectuînd lucrări și 
operații diferite, nu poate ob
ține același randament pe care 
l-ar realiza dacă ar lucra în-

tr-un singur gen de lucrări.
Pe de altă parte, studierea, 

preluarea cu maximum de a- 
tențic și generalizarea inițiati
velor minerilor în sectorul 
nostru s-a dovedit o mare re
zervă de creștere a producției 
și productivității muncii, de 
creștere a eficienței economi
ce generale. Aplicarea cu suc
ces a inițiativei lui Petre .Con
stantin ..două cicluri în plus 
lunar" de către toate brigăzi
le de la abatajele frontale din 
sector a însemnat și înseam
nă pentru noi o producție su
plimentară de circa 3 000 tone 
de cărbune, ceea ce intr-un 
an întreg reprezintă 36 000 to
ne, iar pe toți anii ce ne-au 
rămas pînă la sfîrșitul cinci
nalului peste 100 000 tone.

— Poate ar fi indicat să 
spună cîteva cuvinte despre 
această’ inițiativă chiar auto
rul ei, Eroul Muncii Socialiste, 
Petre Constantin.

— Ne-a bucurat faptul că o 
idee care ne-a frămîntat —. 
pe mine și ortacii cu care lu
crez — de a găsi un mijloc, 
o cale pentru a contribui la 
împlinirea chemării Conferin
ței Naționale, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a scurta 
cincinalul actual, a găsit atîta 
prețuire din partea organiza
țiilor de partid și un ecou larg 
în rîndurile minerilor. Ideea 
noastră — a continuat Petre 
Constantin — a fost simplă : 
să știm cit putem produce 
plus, în mod constant, în fie
care lună pentru a realiza 
înainte de termen sarcinile ce 
ne revin din cincinal. Pentru 
aceasta facem totul: ne orga
nizăm’mai bine munca, folo- 

’ sim cît. mai din plin cele șase 
ore din programul de lucru și 
utilajele din dotare, ne ridi
căm calificarea, căutăm să 
fim în permanență la curent 
cu experiența avansată, cu 
noutățile tehnice în minerit.

se explică succesul 
în cadrul sectoru-

pentru alte brigăzi. Dar, după 
mine, aceasta nu ar fi totul. 
Cred că cel mai important 
este faptul că organizația de 
partid și — urrnînd indicația 
sa — conducerea tehnică a 
sectorului, organizațiile de 
sindicat și U.T.C., factorii care 
răspund de buna organizare a 
producției, de funcționare a 
transportului și întreținerea e- 
lectromecanică din 
au dovedit o mare 
s-au sesizat repede 
rea inițiativei și 
fiecare 
spune 
pentru 
tiv u.n 
înalta conștiință socialistă, iar 
felul cum a muncit, rezultate
le de ansamblu demonstrează 
cu prisosință acest lucru.

Ne-am adresat, apoi, altui 
interlocutor :

— Avînd la bază rezultate 
fructuoase și o experiență bo
gată, cu ce gînduri, cu ce 
preocupări pășiți în noul an ?

cele mai bune gin- 
deplină încredere în 
torțe și în justețea 
luate, cu optimism 
declarat tovarășul

a 
la reușită, 
că acesta 

întregul nostru 
prilej de a-și

subteran 
înțelegere, 
de valoa- 
contribuit 
Aș putea 

a fost 
colec- 

dovedi

— Cum 
inițiativei 
lui ?

— S-ar putea ca rezultatele 
brigăzii noastre să fi consti
tuit un exemplu mobilizator

REVELIOANELE
TINERETULUI

Ga în fiecare an; comite
tele municipal și orășenești 
ale U.T.C. se preocupă de 
organizarea petrecerii reveli
onului în condiții cît mai 
bune, pentru a oferi tinerilor 
—fruntași în muncă și la în
vățătură, în viața de organi
zație — cadrul optim , unei 
destinderi reconfortante. Con
form tradiției (creată cu spri
jinul organelor locale) pentru

DUMINICĂ 24 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mania grandorii Re 
publica : Un candidat la pre
ședinție ; PETRILA : Toam
na Cheyenilor ; LONEA — 
Minerul: Robin Hood ; 
NINO AS A : Aventuri 
Marea Neagră ; LUPENI
Muncitoresc : Și totuși Eolis 
există : URICANI : Preria.

A-
la

LUNI 25 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Gentlemenii 
lui ; REPUBLICA :

norocu-
Ultimul 

domiciliu cunoscut ; PETRI
LA : Toamna ■Cheyenilor; 
LONEA — Minerul : Robin 
1-Iood : ANINOASA : Aven
turi la Marea Neagră ; VUL
CAN : Mania grandorii ; 
LUPENI — Cultura! . Apa 
vie ; Muncitoresc : Și totuși 
Eolis există ; URICANI : 
Preria.

DUMINICĂ 24 DECEMBRIE
8,15 Deschiderea 

nii. Gimnastica 
tru toți ;

8,30 Cravatele roșii, 
serial ,,Delfinul

emisiu- 
pen-

Film
Flip-

aurevelioanele tineretului 
fost rezervate sălile cele mai 
corespunzătoare din locali
tăți : Casa de cultură (Petro
șani), restaurantele Cina (Lupe
ni), Cocoșul de aur (Vulcan), 
Transilvania (Petrila), cine
matograful (Stcrminos Urica
ni), Club (Aninoasa). Pen
tru liceeni, revelioanele vor 
fi organizate în sălile adec
vate din fiecare școală.
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per" ;
Viața satului;
Oaspeți ai vieții : 
zicale românești : 
chestra Deutsche 
chsolistan din R.F. 
Germaniei ;
Avanpremieră ;
De strajă patriei. Re
publica XXV ;
Emisiune în limba ma
ghiară ;
„360 de gra.de" ;
Film serial pentru ti
neret : „Pierduți 
spațiu". „Atacul 
telor" ;
Vetre folclorice - 
Mălini : 
1001 de seri
Telejurnal. In 

tea aniversării 1 
blicii — Raportul unei 
țări întregi ;
Comentariu la 40 de 

steme — Județul Vnan- 
cea ;
Muzică populară ou 

Maria Cornescu și Ne- 
lu Bălășoiu ;
Film artistic : „Fiul
căpitanului Blood" o 
producție hispano-i- 
taliană. Cu: Alessan
dra Tanaro. Sean 
Flyn, Ann Todd.
Recital coregrafic : 
Valentina Massini ; 
Telejurnal. Duminica 
sportivă.

mu-
Or- 
Ba- 

a

în 
plan-

La

cins-
Repu-

LUNI 25 DECEMBRIE
17,30 Deschiderea emisiunii.

—- Cu 
duri, cu 
propriile 
măsurilor 
— ne-a
Alexe Furdui, secretarul orga
nizației de partid din sector. 
Cunoaștem cifrele de plan, 
le-am analizat cu factorii de 
răspundere din sector, cu cei 
care trebuie să le dea viață, 
am chibzuit cu multă seriozi
tate și răspundere asupra lor. 
Ceea ce se poate spune de pe 
acum este că ele sînt mobili
zatoare, pe măsura cerințelor 
impuse 
rată a 
dar în 
deplin 
măsura 
reale. Corespunzător, am luat 
și o seamă de măsuri bune, 
care au fost larg dezbătute cu 
prilejul adunărilor și 
rintelor pentru dări de 
și alegeri care au avut 
organizațiile de partid, 
cat și U.T.C. precum și 
te prilejuri. In acest context, 
una din sarcinile deosebite ce 
ne revin în 1973 este pregăti-

de dezvoltarea accele- 
economiei naționale, 
același timp sînt pc 

realizabile, adică pe 
posibilităților noastre

confe- 
seamă 
loc în 
sindi- 

cu al-

S-a deschis patinoarul
„Preparatorul" Lupeni

Lupeni 
porțile, 
este Ia

Cea mai bine dotată și 
mai căutată bază spor
tivă de iarnă — patinoarul 
„Preparatorul" din 
— și-a redeschis 
Zilnic, patinoarul
dispoziția atît a amatorilor 
cît și echipelor sportive ale 
asociației — de hochei pe 
gheață și patinaj artistic 
și beneficiază de vestiare 
încălzite, muzică, bufet.

Amatorii de patinaj, 
nic 
pot

Și 
pe

zil-
20, 
să- 

măiestria

între orele 17 și 
aici să exerseze și 
perfecționeze 
luciul gheții.

Curs de limba france
ză — lecția a 34-a ;

18,00 Căminul ;
18,40 ’

19,00
19,20
19,30

20,00

20,40

21,40

22,30

Scena — emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală ;
Săptămîna în imagini; 
1001 de seri ;
Telejurnal. In cins

tea aniversării Repu
blicii — Raportul unei 
țări întregi ;
Comentariu Ia 40 de 
steme. Bucureștiul re
porterului :
Steaua fără nume — 
emisiune-concurs pen
tru tineri interpret,! de 
muzică ușoară :
Roman foileton : Eli
zabeth „Mîndria An
gliei" (I) ;
„24 de ore". Contras
te în lumea Capitalu
lui.

VREMEA
Valorile temperaturii ma

xime înregistrate în cursul 
zilei de ieri :

@ PetToșani 4- 1 qrad
® Paring — 2 grade
PENTRU URMĂTOARELE 

24 DE ORE : Vreme in ge
neral frumoasă, cu cer senin 
noaptea, iar în 
tate a zilei va 
bil.

Temperatura 
creștere. Vînt 
torul sudic.

a doua jumă- 
deveni varia-

in ușoară 
slab din sec-

rea deschiderii noului orizont 
400, pentru care am și fost 
dotați cu unele utilaje — prin
tre care o combină PK-7, cu 
care preconizăm să obținem o 
viteză de avansare de 
ml 
Și ! 
tei 
ția 
lui 
cea 
bit 
acum și chiar 
fiecare abataj, 
de muncă în parte și pe an
samblul sectorului vom anali
za toate potentele colectivului 
și rezervele de care dispunem 
în direcția creșterii în conti
nuare a productivității mun
cii în subteran ca factor esen
țial al unei eficiente economi
ce generale ridicate. Avem 
pină acum rezultate bune în 
acest sens: în octombrie și 
noiembrie am realizat pe sec
tor o productivitate fizică de 
300-700 kg cărbune pe post 
mai mare decît cea planifica
tă. Dar numeroase fapte ates
tă. că mai avem încă mari po
sibilități în acest sens prin a- 
sigurarea funcționării irepro-

șabile a utilajelor din 
îndeosebi printr-o mai 
întreținere a acestora, 
organizarea și desfășurarea 
corespunzătoare a transportu
lui, prin utilizarea completă a 
fondului de timp, prin îmbu
nătățirea în continuare a a- 
sistenței tehnice, printr-o și 
mai bună omogenizare a bri
găzilor, prin sudarea mai 
strînsă a Întregului colectiv 
de muncitori, inqineri și teh
nicieni.

Avem un colectiv bun, in 
fruntea căruia acționează o 
organizație de partid puterni
că. Avem condiții tehnico-ma- 
teriale corespunzătoare, 
tem în clar cu tot ceea ce tre
buie să facem, cu modul 
care să acționăm. Pornimjl de 
la o asemenea bază, de pe 
platforma rezultatelor bune 
obținute pînă acum, avem cer
titudinea deplină că anul 1973 
va fi pentru colectivul nostru 
— ca și pentru toate colecti
vele de muncă din Valea Jiu
lui, din întreaga țară — anul 
unor rezultate neatinse pînă 
acum pe traiectoria făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

dotare, 
bună 
prin

■ 150-180 
la timp 
a aces- 
produc- 
sectoru- 
acordăm

lunar. Terminarea 
în condițiuni bune 
lucrări va asigura 
în perspectivă a 
și de aceea îi 

atenție. Deose- 
— ca și pînă 

mai mult — la 
la fiecare loc

mai mare 
de aceasta

Sîn-

în

Exploatarea
Miniera

angajează de urgență
Pentru funcția de măsurători de gaze
® PENSIONARI
® MINERI
® MAIȘTRI MINERI
Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968 si Le

gea nr. 12/1972
Informații suplimentare se pot obține zilnic, 

între orele 7-14, de Ia biroul personal al exploatării 
cu sediul în Uricani.

a ii

INDUSTRIALE
Angajează urgent :

— Șef magazin televizoare Ia unitatea 
nr. 48 din Petroșani.

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic, între orele 7-15, de la biroul personal al 
întreprinderii din Petroșani, str. Republicii, 
nr. 90, telefon 1804.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bertzi Va- 

sile, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Birta Be
la, eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Paiu Gheor- 
ghe, eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Coloji loan, 
eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Brindău 
Dumitru, eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vesa loan, 
eliberată de F. M. Petrila. O declar nulă.

gra.de
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Manifestări dedicate
aniversării Republicii

.. ' ■ ■ ■ ■ ... ■ i ■■ ; , ■■

ULTIMELE ȘTIRI
I t /

MOSCOVA — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Du.ță, transmite: Cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii, în o- 
rașul Novgorod a avut loc 
o adunare a reprezentanților 
oamenilor muncii. Despre 
realizările obținute de popo
rul român sub conducerea 
partidului său comunist, în 
cei 25 de ani de existență a 
Republicii, despre relațiile de 
prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre România și 
Uniunea Sovietică au vorbit 
Z. N. Fokina, secretar al co
mitetului regional Novgorod 
al P.C.U.S., și Gheorghe 
Stoica, secretar al Ambasa
dei române din Moscova.

In aceeași zi, în sălile 
Kremlinului din Novgorod 
s-a deschis Expoziția de car
te românească.

Despre semnificația istori
că a apropiatei sărbători, 
despre realizările poporului 
român în anii Republicii a 
vorbit ambasadorul țării 
noastre în R.D. Vietnam, Tu
dor Zamfira.

ro- 
fost 

de 
am

in

OaiaoQI
7

W

O

HANOI 23 — Coresponden
tul Agerpres, Emil Georges
cu, transmite ; La sediul Am
basadei Române din Hanoi 
a avui loc o conferință de 
presă consacrată celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii, 
funcționari 
M.A.E. și reprezentanți 
presei centrale. Au fost 
față, de asemenea, 
ai reprezentanțelor 
Vietnam ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de Sud și Frontului 
Patriotic Laoțian.

HELSINKI 23 (Agerpres). 
— In întîmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii, la Ambasada 
mână de la Helsinki a 
organizată o conferință 
presă. Mircea Bălănescu, 
basadorul țării noastre
Finlanda, a făcut reprezen
tanților presei o amplă ex
punere a realizărilor obținu
te de poporul român în dez
voltarea economică, științifi
că și culturală și a prezentat 
aspecte privind poziția țării 
noastre față de unele proble
me internaționale actuale. 
Vorbitorul a evocat, totoda
tă, dezvoltarea ascendentă și 
favorabilă a relațiilor bilate
rale româno-finlandeze.

Au 
superiori

participat 
din 

ai 
de 

membri 
în R.D.

LUSAKA 23 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 25-a ani
versare a Republicii, la Am- 

Socialiste 
(Zam- 

o con- 
cadrul

basada Republicii 
România din Lusaka 
bia) a fost organizată 
ferință de presă, în
căreia ambasadorul țării noas
tre, Aurel Ardeleanu, a vor
bit despre realizările obținu
te de poporul român în sfer
tul de veac care a trecut.

Semnarea rai memorandum

americane cu privire la
limitarea înarmărilor strategice

MOSCOVA 23 (Agerpres).
- In cadrul tratativelor sovie- 

to-americane cu privire la li
mitarea înarmărilor strategice 
de la Geneva a fost adoptat 
și semnat un memorandum cu 
privire la constituirea unei co
misii consultative permanente 
comune, în conformitate cu 
articolul 13 al Tratatului dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind limi
tarea sistemelor de apărare 
antirachetă, transmite agenția 
TASS.

Comisia 
contribuie 
tivelor și
tului menționat, a

--- ---------- --- ----------- -
(Urmare din pag. 1}

descopere talente aflate în 
letargie sau ascunse. Ima
ginația locțiitorilor satului 
Zalipie este inepuizabilă, 
iar bogăția motivelor create 
de ei este fără de margini. 
Pe fiecare oasă, o abunden
tă de culori. Spiritul de în
trecere și ambițiile au dat

este chemată să 
la înfăptuirea obiec- 
prevederilor trata- 

acorduluf

provizoriu dintre cele două 
țări cu privire la unele mă
surii în domeniul limitării ar
melor strategice ofensive, din 
26 mai 1972, precum și a A- 
cordului cu privire la reduce
rea pericolului izbucnirii unui 
război nuclear între U.R.S.S. 
și S.1JA., din 30 septembrie 
1971.

Ședințele comisiei vor avea 
Ioc cel puțin de două ori pe 
an, la Geneva sau 
loc.

S-a convenit ca 
dintre delegațiile 
S.U.A. să fie reluate la 27 fe
bruarie 1973, la Geneva.

Mește
șugarii

din
într-un alt

tratativele
U.R.S.S. și

Zalipie

@ La Budapesta 
semnat protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1973 între Polonia și 
Ungaria. Volumul schimburilor 
reciproce va spori în anul 
viitor cu 16 la sută, în com
parație eu 
curent — 
P.A.P.

lat în favoarea unei coaliții 
cp Partidul Alianței — de gu- 
vernămînt —, relatează agen
ția Associated Press.

Agenția menționează că pri
mul ministru malayezian, Tun 
Abdul Razak, a lansat, ante
rior, un apel în vederea reali
zării unui front unit al diver
selor partide din Malayezia.

creșterii vertiginoase a pre
turilor cu amănuntul la măr
furile de larg consum, dar și 
la terenuri și produse fores
tiere. Aichi s-a declarat îm
potriva reevaluării yenului 
ca mijloc de ajustare a ba
lanței de plăți.

tea națională algeriană pen
tru lucrări hidrotehnice 
V.G.W. și echipament rural, 
au început lucrările de con
struire a barajului de la „El 

regiunea 
la 
în 

re-

în 
va folosi 
necesare, 
acestei
In anii 1937 

construire

VERS

realizările anului 
transmite agenția

multe organizații 
din Republica

@ Mai 
profesionale 
Dominicană au cerut guvernu
lui Balaguer decretarea unei 
amnistii generale pentru pri
zonierii politici și acordarea 
permisiunii de a se reîntoarce 
acasă sutele de deportați do
minicani. Documentul este 
semnat de membrii asociațiilor 
juriștilor, medicilor, ingine
rilor, arhitecților, laboranților, 
profesorilor, economiștilor și 
ziariștilor.

@ Departamentul de Stat 
al S.U.A. a anunțat că inten
ționează să înceapă în curînd 
discuții cu Republica Demo
crată Germană asupra posibili
tății stabilirii de relații diplo
matice — transmite agenția 
Associated Press. După cum 
a menționat purtătorul de cu- 
vînt Charles Bray, stabilirea 
de relații diplomatice ar urma 
să aibă loc după ratificarea 
Tratatului cu privire 
relațiilor dintre cele 
te germane, semnat 
cembrie.

la bazele 
două sta
ta 21 de

nipon al

Pan- 
principala organiza- 

politică de opoziție 
Malayezia, s-a pronun-

® Partidul Islamic 
malayez, 
ție 
din

@ Noul ministru 
finanțelor, Kiichi Aichi, a ex
primat necesitatea adoptării 
de măsuri energice în direc
ția combaterii tendințelor in
flaționiste ce se fac iot mai 
simțite în Japonia. Vorbind 
la conferința de presă orga
nizată după prima ședință a 
noului guvern, Aichi a subli
niat că trebuie depuse efor
turi intense pentru oprirea

@ Revista „Life" își ia 
adio de la cititorii săi prin- 
tr-Un număr dublu, al 1 864- 
lea, datat 29 decembrie. Re
dactorul șef, Hedley Dono
van, reamintește, într-un e- 
ditoriăl, că, în ciuda unui ti
raj de aproape șase milioane 
de exemplare, costul apari
ției a devenit, în prezent, a- 
tît de ridicat, incit supravie
țuirea economică a publica
ției a devenit imposibilă.

@ Un grup de ingineri și 
tehnicieni români, împreună 
cu specialiști de la Societa-

Ksob", situat 
M’Sila. Barajul 
captarea apei 
special, irigării 
giuni secetoase.
1938, lucrările de 
a unui baraj similar au fost 
abandonate.

Barajul va avea o înălțime 
de 44,50 m, iar lacul stăvilit 
de el — un debit de 29 000 000 
metri cubi de apă.

Supraviețuitori ai unei 
catastrofe aviatice, sal
vați.

Protestul guvernului bulgar adresat 
S.U.A. în legătură cu daunele provocate 

Ambasadei bulgare din Hanoi 
în timpul recenteior bombardamente 

americane

naștere unei asemenea va
rietăți de motive incit pre
tutindeni se descoperă lu
cruri. atît de frumoase, în- 
oît ai dori să le transpui 
într-un material mai dura
bil, să le păstrezi, să le a- 
peri împotriva acțiunii tim
pului.

De aceea s-au făcut toa
te cele necesare pentru ca 
picturile din Zalipie șă nu 
mai fie ornamentul unui a- 
notimp, pentru ca ele să 
nu dispară o dată ou ploile 
de toamnă. Arta populară 
de la Zalipie a fost încre
dințată patronajului coope
rativei artistice CERELIA. 
A fosit organizată o echipă 
din 24 femei, artiste popu
lare talentate, pentru care 
piotiura este o îndeletnici
re aleasă 
dihnă, o 
siune. In 
tează la
CEPELIA,

bile, autobuze și camioane. 
Hidrogenul va fi extras din 
apa mărilor și transportat 
sub formă lichidă Ia o tem
peratură foarte scăzută. 
Prin acest procedeu, susți
ne compania menționată, se 
va reduce în mod conside
rabil poluarea aerului și se 
va permite economisirea car
burantului clasic pentru 
a fi folosit în alte scopur.i

ne chiliene, care au fost 
trimise deasupra regiunii, 
au confirmat, intr-adevăr, că 
există mai mulți supravie
țuitori. Unul din aceste e- 
licoptere a reușit, să ateri
zeze în regiunea în care a 
avut loc catastrofa.

Avionul prăbușit aparți
nea forțelor armate uru- 
guayene și transporta, spre 
Santiago de Chile, un număr 
de 40 de jucători de rugby, 
membri ai clubului „Old 
Christmas", pentru o serie 
de jocuri în Chile. Echipa
jul său era format din cinci 
membri.

SANTIAGO DE CHILE. 
— La Santiago de Chile s-a 
anunțat că o patrulă a ar
matei a reușit să salveze, 
vineri, pe doi supraviețui
tori dintre persoanele ce se 
aflau la bordul unui avion 
Uruguayan care s-a prăbu
șit, la 13 octombrie, într-o 
regiune a munților Anzi, la 
sud de capitala chiliană. Cei 
doi au reușit să rămînă în 
viață mai bine de două 
luni, pe o vreme foarte rea 
și fără nici un fel de aju
tor. Ei au fost salvați de pa
trula amintită în zona Los 
Maintens, la circa 50 de 
kilometri de localitatea San 
Fernando (180 kilometri-sud 
de Santiago de Chile), după 
ce coborîseră din munți 
pentru a căuta ajutor pen
tru alte persoane rămase în 
viață. Potrivit declarației 
lor, în regiunea în care s-a 
prăbușit avionul există încă 
14 supraviețuitori ai acci
dentului. Echipajele unor 
elicoptere ale forțelor aerie-

Hidrogenul lichid —

itorul combustibil

automobilelor ?

VI-

al

Compa- 
aerospațială americană 

a anunțat

Un mare
terii... la

metri de

furt de biju- 
numai 30 de

sediul poliției

și o formă Ide o- 
buourie și o pa- 
prezent, ele pic- 

comandă pentru 
atît pe carton, 

pe ceramică, pe pînză, cît 
și pe mobilier. Ele au reîn
viat tradiția artistică cra- 
coviană a cuferelor picta
te. In chioșcurile CEPELIA 
din toate orașele poloneze 
se găsesc asemenea cufere, 
broderii și decupaje .inspi
rate de modelele lor. Lo
cuitoarele din Zalipie sint, 
de asemenea, autoarele u- 
nor proiecte comandate de 
Institutul pentru mobilă din 
Varșovia, aare le reprodu
ce apoi sub formă de im
primate pe țesături și fu
lare.

ATENA, 
spărgători 
neri dimineața, într-un 
re magazin de bijuterii 
Atena, la numai treizeci de 
metri de sediul poliției. Du
pă primele evaluări, au fost 
furate obiecte în valoare de 
150 000 dolari. La Atena se 
consideră că furtul de 1® 
magazinul de bijuterii este 
unul din cele mai surprin
zătoare „hold-up“-uri 
capitala Greciei.

— Un grup 
au pătruns

de 
vi

na a- 
din

NEW YORK, 
nia 
„Beech Aircraft" 
că intenționează să extindă 
utilizarea hidrogenului li
chid, folosit în cadrul pro
gramului „Apollo", drept 
combustibil pentru automo-

Interes deosebit la Houston

geologul misiunii, Jack Schmitt, în Valea Tauros-Littrow.
După cum s-a mai anunțat, culoarea acestor pietre Iasă 

se presupună, că ele ar fi de origine vulcanică. Dacă studierea 
' ’ * următoarele 

ii, va confirma ipoteza menționata, aceasta va constitui

ale aviației

DIN PRESA
STRĂINĂ

port - Telex - Sport - Telex - Sport

Tino 
locul

aia 
ca-

o tăbăcărie de stat, 
de prelucrare a peș- 
fabrică de cheres-

no
ți e 
de

Hubert
două

(Agerpres j. 
a competiției 
hochei pe

egalitate
se-

I
| fată de rocile aduse de pe Lună 
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de echipajul misiunii „Apollo-17“
HOUSTON 23 (Agerpres). - Conteinerul conținind mostrele 

de rocă lunară - aduse pe Pămint de echipajul navei „Apollo- 
17” printre care se află și misterioasele pietre de culoare 
portocalie, va fi deschis miercuri la Centrul spațial de la Houston.

Agenția France Presse subliniază că, din august 1969, cină au 
fost adiise de pe Lună primele mostre geologice, nu a mai 
fost inregistrat la Houston un interes atît de mare față de un 
eveniment similar și nu au fost emise ipoteze mai pasionante in 
legătură cu originea pietrelor de culoare roșu-potocaliu, culese 
de geologul misiunii, Jack Schmitt, în Valea Tauros-Littrow.

să
lor atentă, in laboratoarele Centrului spațial, în 
săptămîni, _
prima dovadă definitivă a existenței unei activități vulcanice in 
istoria satelitului natural al Pămîntului, care, după părerea spe
cialiștilor, este de 4,5 miliarde de ani.

SOFIA 23 (Agerpres). — 
In timpul recentelor atacuri 
aeriene ale aviației america
ne împotriva R.D. Vietnam, 
au fost provocate 
daune materiale 
bulgare din Hanoi 
pusă în primejdie

im portante 
Ambasadei 
și a fost 

____ . _ viața per
sonalului' acesteia — relatea
ză agenția B.T.A.

Dat fiind această situație, 
ambasadorul S.U.A. la Sofia 
a fost convocat la Ministerul 
de externe, unde. în numele

guvernului bulgar, i-a fost 
exprimat Un protest energic 
împotriva acestor acțiuni ale 
S.U.A. Totodată, partea bul
gară a insistat cu hotărîre a- 
supra necesității de a se pune 
capăt neîntîrziat bombarda
mentelor barbare și războiu
lui agresiv pe care le între
prind S.U.A. împotriva popo
rului vietnamez și de a fi 
semnat în cel mai scurt timpa- 
cordul privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

VENEZUELA. Mineri din 
Potosi înainte de a intra în 
schimb ; sărăcia celor care 
scot la lumină bogățiile pă- 
mîntului, este evidentă.

După cucerirea indepen
denței politice, in Africa au 
început să apară și să se 
multiplice întreprinderile na
ționale care au ajuns să de
țină o pondere considerabilă 
in economia continentului. 
Importanța acestor între
prinderi se explică, in pri
mul rind, prin faptul că a- 
pariția lor corespunde do
rinței statelor respective de 
a-și exercita efectiv contro
lul asupra politicii de dez
voltare a economiei irațio
nale. Se apreciază, în acest 
sens, că întreprinderile na
ționale sint apte să îndepli
nească cu eficacitate. obiec
tivele fixate in planurile de 
dezvoltare ale statelor res
pective comparativ, cu so
cietățile particulare sau cu 
companiile străine ce urmă
resc, în primul rind, reali
zarea propriilor lor intere
se. In această accepție în
treprinderile de stat sint 
considerate, pe bună drep
tate, drept un factor al pro
gresului.

Pe de altă, parte, crearea 
unor mari întreprinderi na
ționale, în special in dome
niul exploatării resurselor 
miniere, reprezintă o ex
presie a hotăririi statelor a- 
fricane de a . cdntrola pro
cesul de extracție și comer
cializare a bogățiilor lor na
ționale. Republica Populară 
Congo, de pildă, a procla
mat, prin decret preziden
țial, că „statul este singurul 
proprietar al solului și sub
solului țării" și, în consecin
ță, s-a procedat la naționa
lizarea unui nuțnăr impor
tant de întreprinderi fores
tiere străine, înlocuite cu o 
serie de unități industriale 
de prelucrare a lemnului, 
plasate sub controlul exclu
siv și direct al. statului.

La scurt timp, guvernul 
congolez a naționalizat bu
nurile Agenției transecuato- 
riale de comunicații și a 
creat, in schimb, Agenția 
transcongoleză de comunica-

ții. dobîndindu-și controlul 
asupra politicii sale de trans
porturi. Pînă la naționaliza
rea intervenită in august 
1969, producția de cupru a 
Zambiei (cel de-al treilea 
producător mondial de cu
pru) era controlată de două 
companii britanice „Roan 
Selection Trust Ltd" și

„Zambian anglo - american 
Ltd". In prezent, întreaga 
activitate de extragere și 
comercializare a cuprului 
zambian se află sub contro
lul statului. In alte state a- 
fricane se urmărește obține
rea unei participări sporite 
la acțiunile companiilor 
străine care acționează in 
țară, ca una dintre formele 
care duc la afirmarea suve
ranității lor naționale. A- 
cordul. pe care. Guineea l-a 
semnat cu compania „Aiu- 
Suisse", in legătură cu pu
nerea in valoare a rezerve
lor de bauxită de la Ton
gue, prevede că beneficiile 
vor fi repartizate in propor
ție de 65 la sută statului 
guinez, iar 35 la sută — so
cietății occidentale. Marocul 
a hotărit și el „marocaniza- 
rea" a 51 la sută din capi
talul unor societăți străine 
care operează in țară, in 
vreme ce gestiunea acestora 
va fi asigurată de către res
ponsabili marocani, iar con
siliile lor de administrație 
vor trebui să cuprindă re
prezentanți ai Marocului in 
proporție de. două treimi.

In Algeria, cea mai mare 
parte a întreprinderile- 
ționale au fost con: 
sub forma societăților
stat. Societatea națională 
pentru cercetarea, producția, 
transportul, prelucrarea și

comercializarea hidrocarbu
rilor (Sonatrach), creată în 
1963, a devenit un veritabil 
instrument al politicii na
ționale iu domeniul energe
ticii din Algeria, reprezen- 
tind in momentul de față, 
principala societate petrolie
ră care acționează în aces
ta țară. Mai puțin cunoscu
tă „Societatea națională de 
siderurgie", care a realizat 
complexul de la El Hadjar, 
se bucură de monopolul im
porturilor în sectorul res
pectiv. Alte societăți națio
nale, printre care „Sona- 
rem", „Cnan" „Air-Algerie", 
„Sonacob" au un mare rol 
in dezvoltarea economiei al
geriene. In Libia, Oficiul 
național Petrolier, care exis
ta. din timpul monarhiei, a 
fost înlocuit, din martie. 
1970, cu „Libyan National 
Oil Corporation", plasat sub 
tutela Ministerului Minelor 
și Petrolului. Această socie
tate națională este proprie
tara întregului potențial 
petrolifer al subsolului li
bian, precum și al întregu
lui petrol exploatat. Ea con
trolează, in același timp, 
transporturile petroliere. Gu
vernul de la Tripoli a națio
nalizat, totodată, rețeaua de 
distribuție a produselor pe
trolifere. și a creat o socie
tate națională, „Linoco", ca
re deține monopolul comer
cializării produselor petroli
fere in Libia. Statul libian 
controlează, de asemenea, 
toate sectoarele activității 
petroliere.

Societăți similare au fost 
create și in alte state din 
Africa — in Mali — ..So
cietatea de import-export" 
controlează ansamblul co
merțului. malian; in Sudan 
— principalele obiective rea
lizate în domeniul industrial 
au fost făcute sub aceeași 
formă : 
o uzină 
telui, o 
tea.

(„JEUNE AFRIQUE")
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MOSCOVA 23 (Agerpres).
— Parașutiștii sovietici au sta
bilit 6 noi recorduri mondiale 
în cadrul întrecerilor desfășu
rate în orașul Fergana. Primul 
record a fost stabilit la proba 
masculină de salt nocturn în 
grup, de la altitudinea de 600 
m. Cei 9 parașutiști care s-au 
lansat in același timp au ate
rizat la o distanță medie de 
5 cm față de!. punctul fix. A- 
celași grup de parașutiști, în
tr-un salt de la 2 000 m efectu
at în timpul zilei, au realizat 
o medie de numai 1 cm față 
de punctul fix. Alte valoroase 
recorduri au fost stabilite de 
parașutiste în salturile în grup 
de Ia altitudinea de 600 m.

★
KATOWICE 22 (Agerpres).

— Clasamentul celor mai bune 
10 echipe europene de fotbal 
alcătuit de ziarul polonez 
„Sport" din Katowice arată 
astfel: 1. R.F. a Germaniei; 2. 
U.R.S.S. ; 3. Anglia ; 4. Belgia; 
5. Olanda ; 6. Polonia ; 7.Un
garia ; 8. Portugalia ; 9. Spa
nia ; 10. R.D. ~Germană.

★
(Agerpres). — 
anchete organl

BERLIN 23 
In urma unei 
zate de ziarul ,.Junge Welt", 
titlul de cel mai bun sportiv 
din R.D. Germană pe anul 1972

a fost atribuit atletului Wolf
gang Nordwig, campion olim
pic la săritura cu prăjina. La 
feminin, cele mai multe voturi 
le-a întrunit gimnasta Karin 
Janz, dublă campioană olimpi
că. La anchetă au participat 
peste 1 700 000 de cititori.

★
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

— Apreciata patinatoare artis
tică Zsuszi Almass, de mai 
multe ori campioană a Unga
riei, și-a anunțat oficial retra
gerea din activitatea competi- 
țională. Ea a declarat ziariști
lor că în viitor se va ocupa 
de pregătirea tinerelor patina
toare.

leri Borzov, a fost desemnat 
cel mai bun atlet sovietic al 
anului, în urma anchetei efec
tuate de revista „Lehkaia A- 
tletika" din Moscova. In clasa
mentul stabilit cu acest prilej, 
in urma lui Borzov au 
clasați în ordine 
Nikolai Avilov 
Ludmila Braghina 
plat), Faina

★
ZURICH 23 (Agerpres). — 

In cadrul concursului interna
țional de schi de la Davos, pro
ba de slalom uriaș a fost, ciș- 
tigată de austriacul
Berehtolc’, care în cele 
manșe a realizat timpul total 
de 2’57"70/100. Italianul 
Pietro Giovana a ocupat 
doi cu 2’ 58”, urmat de compa
triotul său Fausto Rădici 2'58” 
22/100. Campionul olimpic el
vețianul Russi, a ieșit din con
curs, căzînd în manșa a doua.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— Dublul campion olimpic, Va-

fost 
următorii > 
(decatlon), 
(1 500 m 

Melnic (disc), 
Nadejda Cijova (greutate), A- 
natoli Bondarciuk (ciocan), 
Viktor Saneev (triplu salt), Iu- 
ri Tarmak (înălțime), Venia
min Soldatengo .(marș) și Ianîs 
Lusis (suliță). Viktor Alekseev, < 
Valentin Petrovski și Ivan 
Stepancenko au primit titlul 
de cel mai bun antrenor.

*

MOSCOVA 23 
— In ziua a 7-a 
internaționale de 
gheată „Trofeul Izvestia'1, ca
re se desfășoară la Moscova, 
echipa reprezentativă a Polo
niei a terminat la 
2—2 (2—0, 0—1, 0—1) cu 
lectionata Suediei.

Peste 5 000 de spectatori 
urmărit această partidă în 
re hocheiștii polonezi, în ma- 
re progres, au reușit să țină 
în șah redutabila formație a 
Suediei.
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