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In ziua de 25 decembrie 1972 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Xicolae Ceaușescu, .secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a analizat pro
punerile Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, privind 
salarizarea în acord global a persona
lului din întreprinderile agricole de 
stat și din alte unități agricole ale sta
tului. Ținînd seama de experiența deo
sebit de pozitivă dobîndită de unitățile 
cooperatiste din agricultură în aplica
rea acestui sistem, Comitetul Executiv 
a botărît ca salarizarea pe bază de a- 
eord global să fie introdusă, în mod ex

perimental, in unitățile agricole de stat.
Comitetul Executiv a examinat, în 

continuare proiectul de Lege cu pri
vire la înființarea, organizarea și func 
ționarea Curții Superioare de control 
financiar.

Comitetul Executiv a aprobat pro
punerile Ministerului Minelor, Petro
lului și Geologiei și Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții privind principalii indica
tori tehnico-economici ai unor inves
tiții prevăzute în actualul plan cinci
nal, precum și unele măsuri în legătu 
ră cu realizarea acestor investiții.

Comitetul Executiv a rezolvat, tot
odată, unele probleme ale activității 
curente.

În cinstea celei de-a XXV-a

aniversări a proclamării Republicii

Colectivele Văii Jiului
adaugă noi valențe realizărilor 

în muncădobîndite

Multiple manifestări închinate
filei de 30 Decembrie

Dezbatere
Astăzi, la ora 17, în sala 

cabinetului de științe socia
le a clubului sindicatelor 
din Vulcan are loc o dezba
tere a cărei temă este „Sar
cinile ce revin colectivelor 
de muncă in lumina Plena
rei C.C. al P.C.R. din 20-21 
noiembrie cu privire la rea
lizarea în întregime a tu
turor indicatorilor maxi
mali". La această dezbatere, 
organizată in cinstea ani
versării unui sfert de secol 
de la proclamarea Republi
cii, participă secretari ai 
comitetelor de partid, cadre 
tehnice și inginerești, pre
ședinți de sindicat, secretari 
ai comitetelor U.T.C. Cu 
prilejul acestei activități po- 
litico-economice și educative, 
membrii cineclubului „Opti- 
film" completează ultima

parte a filmului documentar 
..Eficiența acțiunilor inițiate 
in cadrul cabinetului de ști
ințe sociale".

Acțiuni 
culturale 
la Uricani
Ultimele zile ale săptă

mânii trecute au fost mar
cate, in Vricani, de mai 
multe activități culturale, cu 
ecou in rindul locuitorilor 
care și in această formă, o- 
magiază sărbătoarea celei 

a 
La 
loc

sărbătoarea
de-a XXV-a aniversări 
proclamăiri Republicii.
Casa de cultură a avut 
vineri un foarte reușit con
curs literar al cadrelor di-

dactice pe tema poeziei pa
triotice — „Patrie și. partid". 
Sîmbătă numeroși copii și 
părinți au participat la des
chiderea festivă a orașului 
copiilor iar elevii liceului 
au susținut un frumos spec
tacol artistic (muzică popu
lară și ușoară, recitări, sce
nete, euritmie). La Casa de 
copii. cu școală generală s-a 
desfășurat carnavalul pio
nierilor, fiind prezenți pes
te 200 de copii.

Sint indicii siguri că și 
această săptămână va fi la 
fel. de bogată în manifestări 
culturale. Astăzi, formațiile 
Casei de cultură se depla
sează în comuna Lunca Cer
nii (Hațeg) unde, la invita
ția muncitorilor forestieri, 
susțin un spectacol.. In pro
gram se află ansamblul ar
tistic „Fluieratul de pe 
și montajul folcloric 
nedeie in poiană".

României socialiste
dedicate săr-

„Cîntare

In pagina a 2-a:

jg Cei mai buni 10 sportivi ai Văii Jiului pe anul 1972 — 
anchetă sportivă printre suporteri și cititori.

@ Cîmp larg activității sportive diverse pe timp de iarnă !

realitate :

In cadrul amplelor acțiuni 
bătoririi unui sfert de veac de la procla
marea Republicii. Consiliul municipal Pe
troșani al Organizației pionierilor a orga
nizat, zilele trecute, la Petroșani și Lupeni, 
festivalul-concurs al montajelor literar- 
muzical-coregrafice „Cîntare României so
cialiste". Cele peste 20 de montaje prezen
tate, temeinic pregătite, au oferit un spec
tacol de calitate in care și-au unit talen
tul mai mult ca oricind pionierii din Ba
nița, din Petrila, Paroșeni, Vulcan, Lu
peni, Uricani și Aninoasa care, au căutat 
printr-o notă de originalitate să oglindeas
că condițiile excepționale de viață și de 
studiu pe care le are tineretul.

Școala generală nr. 5 Petroșani, Liceul 
Vulcan, Școala generală nr.l Lupeni, Lice
ul Lupeni, Școala generală nr. 2 Petroșani 
au știut să aleagă judicios episoadele care 
au ilustrat, cel mai bine tematica festiva-

lului. Au fost prezenți pe scenă cei 
școlile 
ținuta 
redus

buni recitatori ți cântăreți din 
municipiului. S-a remarcat apoi 
scenică a unor școli cu un număr 
de elevi cum sint: Școala generală nr. .3 
Petroșani, Școala generală Bănița. Școa
la. generală nr. 5 Lupeni,- Casa de copii 
Uricani, Școala generală Aninoasa, care 
țin pasul cu școlile mari.

In final, juriul a apreciat calitatea 
montajelor și a stabilit următorul clasa
ment : locul T — Școala generală nr, 5 Pe
troșani. Liceul Vulcan, Școala generală 
nr. 1 Lupeni, Liceul Lupeni; locul II 
Școlile generale nr. 5 Lupeni, nr.3 Lupeni. 
nr. 4 Petroșani, nr. 2 Petrila, nr. 6 Petro
șani ; locul III ’ Casa de copii Uricani. 
Școlile nr. 5 Vulcan, nr. 5 Petrila, nr. 
Vulcan și nr. 3 Petroșani

Dumitru CORNEA

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretarului general al Organizației 
de solidaritate cu popoarele afro-asiaticef 
Youssef El Sebaif cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a creării organizației

Despre tinărul și harnicul meseriaș de la T.C.M.M., loan 
Romcea se vorbește ca iiind unul din destoinicii sudori ce 
se achită cu cinste de sarcinile ce-i revin la locul de mun
că.

Priviți-1, in clișeul nostru, in exercițiul funcțiunii.
Foto : Ion LICIU

Cu pianul anual 
îndeplinit

Colectivul reviziei de vagoane C.F.R. Petroșani raportea
ză că sarcinile de plan și angajamentele luate în cinstea 
apropiatei aniversări a Republicii au fost îndeplinite la 
decembrie a.c.

Aplicarea cu consecvență a metodelor avansate 
muncă, folosirea deplină a timpului de lucru, spiritul 
colaborare și întrajutorare între echipele complexe au 
vut în final ca rezultat depășirea indicatorului de produc
tivitate a muncii cu 20 la sută față de prevederi și pe 
această cale realizarea planului de producție în proporție 
de 110 la sută.

Totodată, prin economisirea cu grijă a materialelor 
unitatea ceferistă fruntașă a realizat la prețul de cost e- 
conomii în valoare de peste 175 000 lei.

Sînt de asemenea demne de remarcat succesele ob
ținute de colectivul de la revizie, în executarea de cali
tate a reviziilor și reparațiilor de vagoane, îmbunătățirea 
regularității circulației ș.a. ca urmare a aplicării măsu
rilor de organizare superioară a producției și a muncii.
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Cea de-a XV-a aniversare 
a creării Organizației de soli
daritate cu popoarele a-fro- 
asiatice îmi oferă prilejul să 
vă adresez dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, tuturor 
membrilor organizației, un 
călduros salut și cele mai bu
ne urări din partea poporului 
român, a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia ?î a mea personal.

Poporul român, caro a dus 
de-a lungul veacurilor, o lup
tă plină de sacrificii pentru 
eliberarea socială și naționa
lă. își manifestă în mod sta
tornic solidaritatea militantă 

<-ia lupta popoarelor din Afri
ca, Asia și de pe alte conti
nente, împotriva poliitioiî im
perialiste de agresiune, domi
nație și dictat, pentru lichi
darea definitivă a colonialis-

inului, neocolonialismuiui și a 
discriminării rasiale, pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, împotri
va amestecului străin în tre
burile lor interne.

In acest spirit, România a- 
ordă sprijin moral, politic și 

material mișcărilor de elibe
rare 
din 
tei | 
rea 
tei 
rea 
progres și viață mai bună.

Vizita pe oare am făcut-o 
in primăvara acestui an în 
opt țări africane a slujit a- 
dîncirii și lărgirii relațiilor de 
prietenie și 
por oarele și 
a constituit 
solidarității

națională 
alte părți 

popoarelor 
libertății 

naționale, 
năzuințelor

din Africa și 
ale lumii, lup- 
pentru cuceri 

și independen- 
pentru împlini- 

legitime de

colabovare dintre 
țările noastre și 
o reafirmare a 

poporului român

cu mișcarea de eliberare na
țională, cu lupta popoarelor 
are au pășit pe calea linei 

dezvoltări independente, pen
tru progres economic și se- 
ial, împotriva imperialismu

lui și neocolonialismului,
Angajată în vasta operă 

pașnică de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, România militează cu 
•onsecvență pentru ca rela
țiile dintre state să fie clădite 
pe egalitate în drepturi, pe 
respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, pe dreptul sacru al 
fiecărui popor de a-și hotări 
singur soarta potrivit aspira-

(Continuare in pag. a 4-a)

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată împlinirii a 50 de ani 

crearea U.R.S.S.de la
avut 
fes-

La F. S. H. Vulcan

Căutări novatoare
/

tuni după-amiază, a 
toc în Capitală adunarea 
tivă organizată de Comitetul 
Municipal București al P.C.R.. 
împreună cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și 
Consiliul General A.R.L.U.S., 
<-n prilejul împlinirii a 50 de 
ani de Ia crearea Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Pe fundalul scenei, drapat 
în roșu, era înscris i „50 de 
ani de la crearea Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialis
te" și datele festive s 1922 — 
1972. De o parte și de alta se 
aflau drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

In prezidiul, adunării au hiat

loc tovarășii Gheorghe Fțană, 
Virgil Trofin, Gheorghe Stoi
ca, Cornel Burtică, Ștefan An
drei, Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de! ști
ințe sociale și politice. Mihail

(Continuare în pag. a 4-a)

pentru buna gospodărire
a metalului

Verificare
educativ

exigentă a potențialului
Acționînd în lumina hotărî- 

rilor Conferinței Naționale 
din iulie a.c. și ale Congresului 
al X-lea al partidului, a ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., care au așe
zat în centrul preocupărilor 
creșterea eficientei economice, 
colectivul de inovatori de la 
F.S.H. Vulcan, condus de in
ginerul șef, Dumitru Crăciun 
și ing. loan C'rețu. s-a preo
cupat permanent de îmbunătă
țirea tehnologiei de fabrica
ție, de ridicarea la un nivel 
tehnic corespunzător al pro
duselor. a calității acestora, 
precum și de reducerea

cheltuieililor materiale de pro
ducție. La loc da frunte s-a 
situat în acest sens economi
sirea de metal. Urmărindu-se 
scăderea greutății produse
lor fabricate, s-au aplicat 
unele tehnologii noi la fabri
carea unor repere componen
te ale stâlpului unde s-a obți
nut. în anul curent o re
ducere de metal pe ansam
blul elementului de susținere 
de circa 2,5 kg. față de ace
eași perioadă din 1971. Asta

C.

(Continuare

GRAURE, coresp.
F.S.H. Vulcan

tn pag. a 3-a)

Duminică, frasa de cultură 
din Uricani a fost gazda unei 
foarte consistente manifestări 
artistice — spectacolul-con- 
curs al brigăzilor artistice de 
agitație din Valea Jiului. 
Scopul principal, acela de a 
cunoaște nivelul de pregătire 
al acestor formații, a fost a- 
lins pentru că s-au prezentat 
14 brigăzi diferențiate ca stil, 
calitate spectaculară, receptivi
tate și discernămînt pentru 
rele -mai actuale realități, va
loare literară a textului, chiar 
tn w- privește concepția exis-rzzwzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zzz/zzzz/zzzz///zz/zzzz/7//z/zzzz/z/zzzzzzz//z/zzzzzx/zw

Obiectivul numărul unu pentru colectivul minei Vulcan

INTRODUCEREA PE SCARĂ LARGA A
TEHNOLOGIILOR MODERNE DE EXTRACȚIE

In cuvintarea rostită de secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOI.AE CEAUȘESCU. la încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. se accentuea
ză faptul că  1973 va fi un an hotăritor pentru întregul 
cincinal... Dacă vom realiza în hune condițiuni tot ceea ce 
ne-am propus pentru 1973. dacă vom pune neîntirziat mai 
multă ordine în activitatea economică, vom avea siguranța de
plină că prevederile de plan pentru ceilalți ani ai cincinalu
lui vor ii realizate cu succes". Acest deziderat primordial și 
l-au pus in centrul activității și colectivul de muncă al E.M. 
Vulcan, comitetul oamenilor muncii de aici, organizația de 
partid, stabilindu-se măsuri energice pentru îndeplinirea exem
plară a indicațiilor plenarei. Convorbirea purtată recent cu 
tov. ing. EMIT. MURU. directorul minei Vulcan, a pornit toc 
mai de la această

Colectivul a analizat de 
curînd sarcinile exprese de fi
nalizat în partea a doua a 
nii decembrie a.c. pentru 
să pornim încă din prima 
a anului 1973 cu extracția 
cărbune, ca să spun așa. 
parametrii săi nominali", 
că la nivelul sarcinilor 
plan din al treilea an al 
cinalului. Au fost luate 
suri de urgentare a execuției 
lucrărilor în vederea intră
rii în producție în trimestrul 
I 1973 a două abataje frontale 
de mare capacitate prevăzu
te in exclusivitate cuI tăiere 
mecanizată. Accelerăm în pre 
zen-t realizarea lucrărilor 
pregătitoare intrpducarii
unui complex meca

lu
na 
zi 

de
..la 

adi- 
de 

cin- 
mă-

al brigăzilor 
de agitație
tentă despre această specie ar
tistică. Fără nici o îndoială 
că se poate face o analiză mi
nuțioasă pentru fiecare in 
parte, dar nu acesta este sco
pul acestor însemnări deoare
ce există un adevăr pe care 
intîlnirea l-a făcut evident și 
nu-l putem ocoli : nu numai 
că brigăzile de agitație s-au 
inmulțit, dar se constată o 
mai susținută grijă pentru con
ținutul lor de idei 
artistică, 
au fost.
moment, deci sînt relative pen
tru că in procesul evolutiv 
sînt cuprinse toate, iar trece
rea în revistă a avut și acest 
merit de a facilita cunoaște
rea reciprocă, de a le deter
mina aa, observîndu-se, să-și 
îmbogățească experiența în a- 
cest' sens.

și forma
Aprecierile noastre 

făcute la un anumit

artistice

„Serpentine, serpentine" es
te brigada clubului sindicale
lor din Vulcan (una. pentru 
că se susține că sînt trei) si 
cărei textier și instructor es
te Constantin Marcău. cunos
cător al exigențelor educative 
și artistice și cu evidente ra- 
lități pentru brigadă. De apre
ciat sînt selectarea judicioa

să a elementelor reale, ironia 
și critica directă. Evoluți' 
briqăzii a suferit, pe alocuri, 
de lipsa fluentei și a omoge
nității ceea ce arată o pregă
tire insuficientă și nemulțumi- 
toare, dacă facem o compara
ție cu anii trecuti, cind bri-

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Vulcan. In altă ordine de „bă
taie", 
torul 
d u im 
încă 
putui 
cu
schip. Am reușit să aprovizio
năm mina cu cantități sufi- 
iente de materiale pentru 

desfășurarea normală a ex
tracției pe timp de iarnă. Ur
măm linia fermă, direcționa- 
tă de secretarul general 
partidului, la adunarea

împreună cu construc- 
- T.C.M.M. — ne stră- 

sa punem în .funcțiune, 
în cursul lunii curente, 
nou de extracție dotat 

instalație modernă cu

Astăzi ne răspunde
tov. ing. EMIL MURU,
directorul E.M. Vulcan

nizat de susținere și tăiere in 
stratul 13. In paralel cu ac
țiunile întreprinse pentru 
preintimpinarea apariției 
noi focuri, instrumentăm 
rezultate mulțumitoare 
mai puternic foc endogen 
re imobilizează” 
serioase rezerve de 
în centrul cîmpului

de 
cu 

cel 
ca- 

artualmentc- 
cărbune 

minier

cu
al

ar

intro - 
meca-

tivul din Valea Jiului : 
ducerea utilajelor și 
nismelor moderne atit în sco
pul creșterii productivității 
muncii, cît și al ușurării efor
tului depus la fronturile sub
terane de către minerii noștri.

- Am dori să concretizați... 
..  Recent, chiar, a ieșit din 

atelierele minei reparată

capital — o combină pentru 
pregătiri de tip PK-7 care a 
și luat drumul adîncului...

— Se cunoaște bine faptul 
■ă măsurile întreprinse în ur

ma vizitei de lucru în Valea 
Jiului a conducerii superioa
re de [Partid și de stat au 
fost de natură să îmbunătățeas
că radical activitatea de ex
tracție din bazin. Ne puteți 
sintetiza efectele pozitive ca
re s-au făcut simțite în cadrul 
E.M. Vulcan ?

— S-au produs mutații de 
esență, atît în ceea ce pri
vește indicatorii realizați cît 
și disciplina, sub toate aspec
tele ei. Față de media de 5.100 
tone pe post, din primele 9 
luni ale anului, in acest tri
mestru ne-am ridicat cu pro
ductivitatea muncii in abataj 
la 5,350 tone pe post. Datorită 
unor stimulente acordate mi
nerilor care activează nemij
locit la fronturile de lucru, 
efectivul de salariat! respectiv 
a crescut cu 40 de oameni. 
Cil peste 15 la sută a sporit

T. MUILFR

(Continuare in pag. a 3-a)

Republica la a XXV-a aniversare
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Astfel, 
cît re- 
anului

Otelul a fost și va fi încă 
mult timp etalonul cel mai 
sintetic și în același timp cel 
mai grăitor al puterii econo
mice a oricărei țări. Dacă e- 
nergia electrică este nervul 
industriei, atunci, pe bună 
dreptate, oțelul trebuie soco
tit pîinea economiei. Por
nind de la un asemenea con
siderent, programul indus
trializării socialiste, elaborat 
clin inițiativa și sub condu
cerea partidului, a pus in 
mod consecvent în centrul 
atenției dezvoltarea neîntre
ruptă și în ritm ascendent a 
producției de metal, 
de Ia 283 000 tone, 
prezenta producția
1938, industria noastră side
rurgică a furnizat, anul a- 
cesta, economiei naționale, 
peste 7 milioane tone de 
oțel.

La sfirșitul acestui an, gra
ficul producției de oțel con
semnează o creștere de 21 
de ori față de 1948. Din evo
luția producției de oțel re
zultă că producția anului 
1938 se realizează in 1972 
in mai puțin de 10 zile. Este 
de semnalat, totodată, că 
producția de metal pe locui
tor a crescut de Fi 18 kg in 
1938 la 350 kg astăzi, urmînd 
ca în 1975 să depășească 460 
kg. De remarcat că produi - 
ția de oțeluri cu caracteris
tici superioare atinge în a- 
cest an 37 la sută, urmînd 
ca pînă iu 1975 să depășeas
că 50 la sută. Un rol impor-

tant în această direcție l-au 
avut „bătrînele" cetăți de la 
Reșița și Hunedoara.

Reșița, cu o experiență de 
peste 2 secole, cu generați
ile de oțelari care-și transmit 
meseria din tată în fiu, la 
gura cuptorului, a fost pu
ternic revitalizată. In cursul 
celor 25 de ani de Republi
că, aici au fost complet mo
dernizate și mărite cuptoare
le Martin, au fost construite 
furnale noi. Oțelurile specia
le 
de 
au 
na 
din 
lectrice de mare putere, care 
înfruntă astăzi viitoarea Du
nării, la Porțile de Fier, 
motoare Diesel 
electrice, 
înaltă 
pentru industria chimică. La 
rindul ei Hunedoara, deși 
mai tînără decît Reșița a cu
noscut transformări și mai 
profunde, devenind o veri
tabilă cetate a metalurgiei 
■ ontemporane. Trei furnale 
moderne de cite 1 000 metri 
< ubi fiecare, 
capacitate
Martin și electrice de mare 
capacitate, 
dispun de o tehnică din celo 
mai perfecționate, impună
toare fabrici de aglomerare

și înalt aliate elaborate 
Combinatul de la Reșița 
fost transformate la uzi- 
constructoare de mașini 
localitate în turbine e-

in 
și motoare 

în instalații de ' 
factură tehnologica

alte cîteva de 
medie, cuptoare

laminoare care

Ion AGAP1

I
I
I
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SPORTIVI
ai Văii Jiului

FLORIN CONSTANTIN

pe anul 1972

MIRCEA ORTELECAN

Iată, deci, ordinea primi
lor zece sportivi ai Văii Jiu
lui, stabilită în baza popu
larității de care se bucură 
aceștia in rîndul iubitorilor 
sportului de pe meleagurile 
jiene...

Aflată la prima sa ediție, 
ancheta noastră a cunoscut, 
cum era și firesc, o largă 
audiență. Cititorii ziarului nu 
au pregetat să-și spună des
chis părerea, fixîndu-și cu 
decizie — într-un număr im
presionant de scrisori — op
țiunile lor, privind sportivii 
Văii Jiului care pe parcursul 
întregului an 1972 au con
stituit mîndria mișcării spor
tive din municipiul Petro
șani. Sînt cu adevărat cei 
zece din clasamentul de mai 
sus... cei mai buni sportivi 
ai Văii Jiului ? Poate da, 
poate nu. In orice caz, dacă 
avem în vedere doar faptul 
că, în întocmirea ordinii ce
lor mai buni dintre cei mai 
buni — stabilită la baza 
punctajelor acordate de citi
tori — au fost oarecum ne
glijate — cu sau fără știin
ță — unele bune rezultate 
obținute de sportivi din Va
lea Jiului care activează în 
ramuri sportive nu chiar a- 
tît de populare, denotă în 
primul rînd... popularitate. 
Sînt, deed, cei zece din cla
samentul de mai sus... cei 
mai populari sportivi ai Văii 
Jiului ? De data aceasta du
biul dispare. Sînt. Din mo
ment ce au fost desemnați 
în baza unui „vot" larg, 
popular. Sînt, deci, cei mai 
iubiți... Și cei mai iubiți nu 
sînt, oare, și cei mai buni ?

Ultima „avalanșă" de scri
sori a năruit dintr-o dată un 
clasament ce părea să se sta
bilizeze. Apăreau acolo, în 
primele variante ale „celor 
10", mai mulți sportivi nu 
într-atît de cunoscuti dar cu 
bune rezultate pe plan națio
nal în acest an (Tamaș, Szi- 
taș, Kostaș, Pintilie, Torok).

Și nu erau apariții întimplă- 
toare. Dar, cum spuneam, în 
ultimele zile, scrisorile sosi
te la redacție, cu mențiunea 
„Pentru ancheta sportivă 
1972", conțineau aproape în 
exclusivitate nume de... fot
baliști și rugbiști. Balanța 
s-a înclinat, cum e și firesc, 
în favoarea acestora. S-a în
clinat, însă, în așa măsură, 
îneît, după cum vedeți, în 
„clasamentul final" în afara 
maestrului sportului Leontin 
Ciortan, navomodelist Ia Jiul, 
nici un atlet, luptător sau 
popicar nu reușește să se 
„înfigă" în betonul celor mai 
populare sporturi ; fotbal — 
rugbi. Vox populi 1... (O ex
cepție totuși: printre ulti
mele scrisori și-au făcut loc 
și vreo zece „epistole" ale 
unor elevi de la Liceul in
dustrial minier Petroșani 
care văd în... colegul lor, E- 
mil Kostaș, luptător la Școa
la sportivă... pe cel mai 
sportiv al Văii Jiului).

*

Au mai primit voturi,
însă în măsură să determine 
includerea lor în rîndul „ce
lor zece" următorii sportivi : 
Friederich Csaszar (navomo
delism), Emil Kostaș (lupte), 
Vasile Tămaș (tir cu arcul), 
Ștefan Pintilie (haltere), atle- 
ții Roiban, Elizău, Maria Lă- 
zăresc, Szitaș, Vasile Mărgu- 
lescu (handbal), fotbaliștii 
Szabadoș, Georgescu, Grizea, 
Naidin, Ion Gabriel, Cotor- 
mani, Serafim, Cristache, Co- 
troază, Burdangiu, Burnete, 
Faur, Făgaș, Al. Naghi, Bo- 
gheanu, Marian David, Zăvă- 
laș, Stan, Marincan, Stoian, 
Polgar, șahistul Șerban Neam- 
țu, popicarii M. Torok, Iosif 
Balogh, Victor Miclea, ruq- 
biștii Jean Moromete, Bur- 
ghelea, Băltărețu, Lomotă, 
Moroe, Martin, Talpă, Truță 
ș.a.

Și acum în cele ce urmea
ză cîteva...

Pentru desfășurarea în bu
ne condițiuni a întregului an
samblu de competiții sporti
ve ale sezonului de iarnă, 
Consiliul municipal pentru e- 
ducatie fizică și sport, in co
laborare cu ceilalți factori 
care au atribuții pe linie de 
sport, au stabilit ca începînd 
chiar cu finalul acestei luni 
și pînă în 15 martie 1973 să 
se organizeze tradiționala 
competiție „Olimpiada de iar
nă a elevilor — Paring ’73“, 
la schi și săniuș. In orașele 
Lupeni și Petroșani vor mai 
avea loc, tot în această pri
mă perioadă a anului 1973, 
competițiile de patinaj vite
ză dotate cu „Cupa cutezăto
rii" iar la patinaj artistic în
treceri pentru cucerirea cupei 
„Patina fermecată".

Consiliile asociaților sporti
ve Preparatorul Lupeni, Jiul 
Petroșani, Minerul Vulcan și 
altele vor asigura, pe perioa
da de iarnă, centre de inițiere 
în patinaj avînd drept scop 
depistarea elementelor talen
tate în așa fel ca în viitor să 
formeze nucleul unor autenti
ce secții de patinaj și în mu
nicipiul nostru.

In această iarnă, în toate 
orașele vor fi deschise peste 
10 patinoare pe terenurile 
sportive de Ia școli și ale a- 
sociațiilor sportive din între
prinderi și instituții, iar une
le oum sînt cele aparținând 
asociațiilor sportive Construc
torul minier Petroșani, Mine-

Cîmp larg 
diverse 

rul Vulcan, Jiul Petroșani, 
Școala sportivă și Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani, vor fi 
dotate cu instalații pentru 
nocturnă și vor sta la dispo
ziția sportivilor consacrați cil 
și a celor începători. Aici se 
vor organiza, săptămînal, în
treceri de patinaj și carna
valuri pe gheață ale elevilor 
și școlarilor i'ar asociațiile 
sportive își propun să atragă 
un număr cît mai mare de sa
lariat! spre luciul gheții.

In acest an, consiliul popu
lar municipal și cele orășe
nești vor amenaja patinoare 
pentru copii în parcuri și lo
curile de agrement cît și la 
locurile unde vor fi amena
jate orășele ale copiilor.

Desfășurarea în condiții op
time a activităților sportive 
de iarnă presupune o preocu
pare substanțială și din par
tea conducerilor cooperative
lor meșteșugărești din Petro
șani, Vulcan și Lupeni privind 
deschiderea centrelor de în
chiriat echipament și material 
sportiv de sezon.

Calendarul intern al corn-

Tinerii schiori
nu de la școala sportivă

Petroșani în fața
sezonului alb

...Scurte fișe ale laureaților

pe timp de iarnă!
petițiilor de iarnă a comisiei 
de schi prevede — concursuri
le de deschidere, campionatul 
republican al seniorilor, junio
rilor și al copiilor, campio
natul republican universitar, 
„Cupa veteranilor" și alte în
treceri devenite tradiționale.

Odată cu căderea mai pro
nunțată a zăpezii, cunoscuta 
pirtie din dealul Institutului 
va găzdui întreceri duminica
le de schi.

După cum s-a prevăzut In 
planul de măsuri, în acesit 
an va avea loc deschiderea 
festivă a sporturilor de iarnă 
iar C.M.E.F.S. va organiza și 
iniția o drumeție pe schiuri 
cu tema „Pe vale în sus", con
cursuri de săniuțe trase de 
cai. crosuri populare pe 
schiuri etc.

cadrul ccnliilor de schi 
d a asociații cât și îa celelal

te secții de performanță se 
va asigura studierea și dezba
terea documentelor de partid 
cu privire la îmbunătățirea 
activității politico-ideologice 
și de educare marxist-leninis- 
tă a tuturor sportivilor.

Avînd posibilități materiale 
îmbunătățite, dublate de o li
nie conceptională și organiza
torică unitară, adtivitatea spor
tivă în perioada de iar
nă poate să se situeze cu și 
mai multă hotărîre pe drumul 
ralizării integrale a sarcini
lor trasate de documentele de 
partid și de stat, de Conferin
ța Națională a partidului, să 
aducă o contribuție mai efi
cientă la întărirea sănătății 
oamenilor muncii.

Prof. Dorel VLADISLAV, 
nresedintele C.M.E.F.S. 

Ifetroșan.

PETRE LIBARDI

SERGIU li JGAl NAS

® ANDREI ȘTOCKER, fiu 
al Aninoasei, produs fotba
listic sută la sută al melea
gurilor Parîngului, a „prins" 
în acest an... apogeul păti
mașei sale cariere sportive. 
Cel mai constant fotbalist de 
la Jiul, atît în returul depri
mant al campionatului trecut 
cit și, în special, în turul 
fulminant, recent încheiat, o 
adevărată platoșă a porta
rului, component al „echipei 
campionatului" pe baza me
diei , notelor revistei „Fot
bal", Stocker merită... cu pri
sosință cununa de lauri a a- 
nului sportiv 1972.

predea echipamentul, 
cînd
cu...

Unii 
spun Jiul, spun Mulțes-

PETRE LIBARDI, căpita- 
divizionarei A, Jiul senul 

menține, de cîtiva ani buni, 
printre „pietrele de rezisten
tă maximă" ale echipei. Re
devenit jucător, după o 
scurtă perioadă de antreno- 
rat, Petre Libardi și-a re
luat locul în echipă, mani- 
festînd constantă și devota
ment. Alături de Al. Naghi 
a constituit o linie mediană 
de certă valoare.

CONSTANTIN DINU

@ LEONTIN CIORTAN, 
maestru al sportului, multi
plu campion republican la 
navomodelism, aduce de cîți- 
va ani singurele titluri na
ționale... clubului Jiul Petro
șani. Sportiv de condiție ire
proșabilă, antrenor pasionat 
și... artist al construcțiilor 
miniaturale navale, Leontin 
Ciortan conduce detașat ple
iada celor care au transfor
mat o îndeletnicire recreati
vă într-un sport îndrăgit, fan
tezist...

@ SERGIU BARGAUNAȘ, 
o prezență aproape inedită 
in acest clasament, e un 
sportiv de excepție. Tenace, 
destoinic și dăruit 
lorilor echipei de rugbi 
Științei, Bărgăunaș 
cui" —-a revenit, 
lungă absență, 
în prima formație 
tei, a reintrat în „națională", 
a fost printre cei mai buni 
echipieri ai vice-campionilor 
tării.

total cu- 
a

— „piti- 
după o 

anul acesta 
a Știin-

Filele calendarului ne ara
tă că anotimpul practicării 
sporturilor de iarnă a sosit, 
dar din întreg „arsenalul" cu 
care a venit îi lipsește pînă 
acum cel mai important din
tre elementele lui — zăpada. 
Dar micii schiori ai Școlii 
sportive din Petroșani sînt 
optimiști, sperînd că vor a- 
vea ocazia să schieze pe pîr- 
tiile din Paring unde a fost 
organizată o tabără centrală 
de pregătire între 25 decem
brie 1972 — 7 ianuarie 1973, 
patronată de Ministerul Invă- 
țămîntului și Educației. In 
cadrul Școlii sportive din Pe
troșani, secția de schi are un 
colectiv numeros în care ac
tivează 130 de elevi împăr- 
țiți în 9 grupe de copii și ju
niori. Sub competenta îndru
mare a celor trei profesori 
de specialitate — Virginia 
Peterfi, Gedeo Gunther și 
Celestin Țârnariu, care cu 
pasiune Și dăruire îndrumă 
pașii tinerilor elevi spre des
cifrarea Și aP°i stăpînirea cît 
mai deplină a tainelor aces
tui fascinant sport al înălți
milor acoperite de imaculata 
mantie hibernală — micii 
schiori se antrenează cu sîr- 
guintă în vederea sezonului 
competițional care-i așteaptă. 
Pregătirea lor asiduă le dă 
posibilitatea de a-și înscrie 
numele și-n acest sezon în 
palmaresul victoriilor obți
nute deja în precedentele 
competiții de cîțiva reprezen
tanți ai schiului petroșănean.

Acest palmares de care a-

minteam include Ia loc de 
cinste locurile II și III ocu
pate de junioara Gabriela 
Leib în 1972, atît la campio
natul național de juniori cît 
și la cel al școlilor sportive 
și liceelor cu program special 
disputate la Sinaia, rezultate 
care au facilitat includerea 
ei în lotul național de juniori 
a țării. i

Alte performanțe meritorii 
au fost obținute la campio
natele naționale de copii și al 
școlilor sportive de elevi de 
Virginia Coman (locul I și II), 
Zoltan Toth (locul VII), Fran- 
cisc Nemeș (locul III), Dorina 
Pop (locul III), Mihai Mânu 
(un loc III și un loc VI) și 
Nelida Velcsov (loc III).

Calendarul competitional al 
acestui sezon cuprinde prin
tre altele desfășurarea unor 
concursuri de verificare la 
nivel de județe, între 8 — 9 
februarie 1973, participarea 
la campionatul național de 
juniori de la Predeal ; între 
10 și 11 februarie 1973 — la 
campionatul național de copii 
de la Păltiniș — Sibiu ; între 
15 și 18 februarie — la cam
pionatul național de seniori 
și între 26 și 28 martie — la 
campionatele naționale ale 
școlilor sportive de la Sinaia.

Le dorim tinerilor schiori 
petroșăneni succes deplin la 
competițiile la care vor par
ticipa în noul sezon alb în 
care am pășit.

I. ȚABREA

Competiții sportive dotate

GOGU TONGA

© FLORIN CONSTANTIN, 
rugbistul, unul dintre cei mai 
buni „zburători fantastici" 
din Europa, component al 
„naționalei" României, invi
tat al celebrului „XV" Bar
barians (reprezentativa Marii 
Britanii) în vederea unor 
meciuri cu Australia, a avut 
în 1972 un sezon excelent. 
Pe linie profesională — un 
student cu rezultate merito
rii.

© CONSTANTIN DINU— 
,,Capone" e întruchiparea
dîrzeniei pe dreptunghiul de 
gazon. Un rugbist 
complet, pasionat de 
bărbăției, titular în 
nală", sobru și... 
Dinu e „focosul" echipei, ini
ma „cincisprezecelui" 
dențesc.

aproape 
sportul 
„națio- 

elegant,

stu-

cu „Cupa 30 Decembrie"

ADALBERT ROZSNAI

© MIRCEA ORTELECAN, 
inginer — rugbist, un ade
vărat vultur în nestăvilit e- 
lan, sportiv în plină perioa
dă de maturizare, titular al 
„naționalei" României Și u- 
nul dintre puținii rugbiști re
marcați în partida cu „coco
șul galic", model de condui
tă sportivă și fair-play...

® GOGU TONCA, în ciu
da unui renume care nu a 
făcut altceva decît să-i stîr- 
nească marile ambiții, 
dovedit, în special în 
giunea de toamnă", un fun
daș central îndemînatic și 
necruțător, propovăduind sim
plitatea, sobrietatea, fermita- 

de Stocker, a 
a permis 

facă... ceea

tea. Alături 
fost pavăza care 
celor din fată să 
ce au făcut.

s-a 
„sta-

ROZSNAI,

• GHEORGHE MULȚESCU, 
febletca animatorilor tribu
nei din Petroșani, fotbalistul 
superdotat, dribleur de fine
țe și artizan al celor mai 
mari victorii jiuliste ale se
zonului. Fără el, Jiul e ca o 
corabie cu timona Irîntă. 
Multescu, însă, să nu uităm, 
e și... „autorul" lui Rosznai. 
Multescu l-a făcut golgeter 
pe Rozsnai. Component al 
„naționalei" de tineret a 
României, Multescu e și cel 
ce i-a șoptit... lui Lereter să

© ADALBERT
într-un timp record, a reușit 
enorm. A promovat în A, cu 
succes, a fost selecționat în 
„naționala" de tineret, a în
scris un gol pentru această 
reprezentativă, e golgeterul 
diviziei naționale Â și se a- 
flă în vederile antrenorului 
Angelo Niculescu, pentru 
prima echipă a tării. Totul 
— în decurs de... 4 luni !

Tuturor — felicitări și 
„La multi ani!".

V. TEODORESCU

In cinstea măreței săr
bători, la Institutul de mine 
din Petroșani s-au desfășurat 
întreceri sportive datate cu 
„Cupa 30 Decembrie", compe
tiție da masa devenită tradi
țională pentru studenți. Orga
nizată de către catedra de e- 
duoație fizică și sport, la dis
ciplinele volei, tenis de ma
să și șah. competiția s-a bu
curat de participarea a nu
meroși studenți și a dat cîș- 
tig de cauză următorilor: LA 
VOLEI: locul I, cu 8 punc
te anul — I, locul II. cu 5 
puncte — anul II, locul III, 
cu 3 puncte — anul IV.

O comportare meritorie au 
avut studenții Ioan Stoichi-

țoiu, Dorin Supuran. Ghera- 
sim Holda, loan Tureanu, din 
anul I, Doru Suciu, Nicolae 
Irimie, din anul II, Gheorghe 
Fekele și Lucian Moga, din 
anul III.

<$> LA TENIS DE MASA. 
[ rimele trei locuri au fost o- 
cupate în ordine de : Radu
Lapte (anul I), Ilie Ciungu 
(anul V) și Mircea Togoe a- 
nul IV).

© COMPETIȚIA DE ȘAH 
a fost cîștigată de studentul 
Ion Dianovscbi (anul V), ur
mat în clasamentul general de 
Vasile Fizea (anul II) și 
Gheorghe Păuna (anul IV).

Campionatul republican 
individual de șah

Au început din 21 decem
brie a.c. și vor continua, pînă 
în data de 16 ianuarie 1973. 
în sala de șah a Casei de 
cultură din Petroșani, între
cerile optimilor de finală ale 
campionatului republican indi
vidual de șah (seniori).

La această intrecere parti
cipă cei mai buni șahiști din 
Petroșani și Petrila, posesori

ai categoriei 1 și a Il-a de cla
sificare sportivă. Dintre cei 
angajați in întrecerea pen
tru cucerirea titlului de cam
pion municipal pe 1973 nu lip
sesc nici cunoscutii șahiști 
Dianu Mitrică, Iosif Șmida, 
Nicolae Rogobete, Ion Mără- 
șescu etc.

S. BALOI

Simfonie în alb...

MADRID 25 (Agerpres). ■— 
A luat sfîrșit turneul inter
național de fotbal pentru ju
niori de la Las Palmas do
tat cu „Cupa Atlanticului". 
In finala turneului, selecțio
nata orașului Las Palmas a 
învins cu 2-0 (1-0) echipa
R. F. a Germaniei, intrînd în 
posesia trofeului. Pentru lo
cul trei, echipa Scoției a în
vins cu scorul de 1-0 forma
ția Olandei,

★
NEW YORK 25 (Ager- 

pres). — Astăzi marți la Co
lorado Springs (S.U.A.) va în
cepe tradiționalul turneu in
ternațional de hochei pc ghea
ță organizat de federația a- 
mericană de specialitate. La 
acest turneu vor participa e- 
chipele Cehoslovaciei, cam
pioană a lumii, U.R.S.S., cam
pioană olimpică, selecționata 
universitară a S.U.A. și o 
reprezentativă de tineret din 
Canada. In prima întîlnire a 
programului figurează meciul 
selecționata universitară a
S. U.A.-Cehoslovacia. Miercuri 
are loc jocul Cehoslovacia- 
Canada (tineret) urmînd ca 
vineri să se dispute partida: 
Cehoslovacia-U.R.S.S. Celelal
te întîlniri ale turneului vor 
avea loc la Bloomington du
pă cum urmează : sîmbătă 
U.'R.S.S. - Canada (tineret); 
duminică S.U.A. (selecționata 
universitară) — Canada (ti
neret) și marți 2 ianuarie 
1973 S.U.A. (selecționata uni- 
versitară)-U.R.S.S.

★
MADRID 25 (Agerpres). — 

Cotidianul sportiv „Marca" 
din Madrid a întocmit clasa
mentul celor mai buni 10 
sportivi ai anului 1972. Pe 
primul loc a fost clasat ci
clistul belgian Eddy Merckx, 
urmat în ordine de Valeri 
Borzov (U.R.S.S.) — atletism, 
Mark Spitz (S.U.A.) — nata- 
ție, Shane Kould (Australia) 
— natație. Heide Rosendahl

TELEX

❖ „Greu, foarte greu m-am 
apucat să vă scriu dumnea
voastră — celor care, poate, 
vor încerca să rezolve 
această dorință a mea, sau 
nu numai a mea, ci a tutu
ror fetelor dornice să... joa
ce fotbal. De aceea, vă rog, 
dacă puteți să faceți în așa 
fel îneît să-mi rezolvați a- 
ceastă rugăminte. Și anu
me să întrebați sau să cău- 
tati pe cineva care este în 
stare să antreneze o echipă 
de fotbal feminină și diuipă 
ce găsiți să dați un anunț 
în ziar să se prezinte cît 
mai multe tinere și veți ve
dea că numai aveți loc de 
ele pe stadion, atîtea vor 
fi, și bineînțeles și eu prin
tre ele. Știu că nu trebuia 
să mă adresez dv„ dar cred 
că veți putea rezolva mai 
repede această dorință a 
noastră. Deocamdată vreau 
să ramin în anonimat dar
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sper că pe urmă, se va „re
zolva" acest caz, nu voi mai 
fi anonimă.

Mulțumesc".
Și noi vă mulțumim pen

tru... încredere. In rest, să 
sper că pe urmă, cînd se va 
„rezolva" acest caz, nu vei 
mai fi anonimă.

„Organizația U.T.C. de 
la Școala generală nr. 3 Lu
peni a făout un sondaj în 
toată .școala în legătură cu 
anunțul dv. cu cei mai buni 
sportivi din Valea Jiului și 
am hotărît (I) ca și elevul 
Kato Nelu să fie printre cei 
10 pentru faptul că a avut 
o evoluție excepțională..."

Nu vă contrazicem. Aștep
tam, însă, confirmări totale.

(R. F. a Germaniei) — atle
tism. Lasse Viren (Finlanda)
— atletism, John Akii Bua 
(Uganda) — atletism, Joe 
Frazier (S.U.A.) — box, Olga 
Korbut (U.R.S.S.) — gimnasti
că și Viktor Alexeev (U.R.S.S.)
— haltere.

★
SOFIA 25 (Agerpres); — 

Aflată în turneu în Bulgaria, 
echipa de hochei pe gheață 
Dunărea Galați a întîlnit. la 
Sofia, într-un meci amical, 
reprezentativa Bulgariei. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
5-2 (3-0, 1-0, 1-2) în favoarea 
hocheiștilor bulgari.

★
ROTTERDAM 25 (Ager

pres). — După oum sta a- 
nunțat, campionatele europe
ne de atletism pe teren aco
perit vor avea loc în zilele 
de 10 și 11 martie, la Rotter
dam. Pînă în prezent, din cele 
31 de țări invitate la cam
pionate. 20 și-au confirmat 
participarea. Numărul atlet i- 
lor înscriși se ridică la 340, 
astfel că recordul de partici
pare la campionatele europe
ne de sală a fost de pc a- 
cum depășit. La Viena, în 
1970, au evoluat 226 atleți. la 
Sofia, în 1971, au participat 
237, iar în 1972, la Grenoble, 
au fost prezenți la start 195.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Pilotii sovietici au stabilit 
mai multe recorduri mondia
le ou avionul amfibie „M.12- 
Ceaika" Luînd startul de ne 
apă, avionul a parcurs o dis
tanță circulară de 2 000 m cu 
o viteză medie orară de 
536,245 km, aterizînd de ase
menea pe apă. In timpul ace
luiași zbor, s-a atins distanta 
de 2064 km, depășindu-se cu 
991 km vechiul record, In 
cel de-al doilea zbor, efectuat 
cu o încărcătură de 1 078 kg 
la bord, avionul a decolat 
de pe apă și a aterizat pe us
cat. A fost parcursă distanta 
de 2 000 km cu o viteză me
die orară de 533,227 km, per
formanță care constituie, de 
asemenea, un nou record 
mondial.

TELEX

Avem, in Aninoasa, de 
toate. Avem șosea asfaltată, 
trotuare, școală, grădinițe, 
dispensar, magazine de toa
te genurile. Avem un club 
muncitoresc, cu o frumoasă 
sală de spectacole, cu bi
bliotecă, cu săli de lectură 
și jocuri distractive (șah, 
remmi, biliard), salon de 
dans și... cite și mai cite... 
Insă, ceea ce ne place nouă, 
aninosenilor, mai mult este 
popicăria. E frumoasă, e 
modernă, e nouă. Mai de
mult, aveam o popicărie a- 
mărîtă, nu ne satisfăcea de
loc. Ne uitam, cum se zice, 
in curtea vecinilor și ve
deam ce popicarii faine au 
cei din Vulcan sau Petrila 
și-atunci ne apuca așa un 
mare necaz pe noi, că de 
ce nu sintem in stare să 
construim și noi așa ceva. 
Și-am insistat. Și nc-am zbă
tut. Și pînă la urmă s-a a- 
probat. S-au dat bani fru
moși și s-a construit o po
picărie cu care, pe drept cu- 
vint, ne mindream. Și a- 
cum ne mai mîndrim cîțiva, 
cu această popicărie. Dar nu 
toți locuitorii Aninoasei se 
mîndresc cu ea. Nici măcar 
popicarilor nu le mai place. 
De ce ? Nu știu. Nu am de 
unde să știu, cert e însă 
faptul că acum, după ce a-

vem o popicărie modernă, 
nouă, nu ne mai plac... po
picele. Nu mai avem popi
cari. Nu mai există pasiune 
pentru popice. Această mo
dernă bază sportivă stă 
foarte mult timp cu lacătul

însemnare

...Am vrut 
popicărie nouă, 
dar nu iubim 

...popicele!
pe ușă. Nu e solicitată. Doar 
seara, uneori, mai vin ciț.i- 
va popicari „bătrini“ să se 
distreze. Nu să se antrene
ze, repet, să se distreze... Po
picarii Aninoasei, după cite 
știu, sînt cei mai slabi din 
municipiu. Sînt pe ultimul 
loc in clasament. E nor
mal, dacă fac un lucru nu

mai ca să se... afle in trea
bă ! Nu mai tentează pe ni
meni pista de bitum a po- 
pieăriei noastre!... Și cit e 
de frumoasă! Și cită bătaie 
de cap a dat gospodarilor 
comunei, comitetului sindi
catului. de la mină, personal 
tovarășului Cristea, sau to
varășului Șerbănescu, pre
ședintele asociației noastre 
sportive. Dar, degeaba! Are 
ea, popicăria două piste, are 
instalație electrică de punc
taj, instalații sanitare, exis
tă acolo și... diplome de pe 
timpul cinci nu aveam o așa 
de frumoasă popicărie, dar, 
dacă grădina de vară, res
taurantul, vreau să zic, a- 
șa-l numim noi, e prea... 
departe! Nu vin oamenii, 
se scuză Traian Crețu, pen- 
sionarul-responsabil cu chei
le popicăriei. și-atunci de ce 
să o țin deschisă toată zi
ua ?... O fi! Aveam, pe tim
puri, trei echipe de popice. 
Acum avem doar una și-aia 
slabă.. Deci, să concluzio
nez : avem popicărie moder
nă, frumoasă, dar nu avem 
popicari. De ce-am investit 
bani, ca s-o ținem închisă 1 
Acest lucru eu nu am de 
unde să-l știu...

P. DARIE 
Aninoasa
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Ccmtârâ novatoare
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(Urmare din pag. 1)

f
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exigentă a

celor do
vedea că 
află forte 
care, an

Prof. M. MUNTEANU.
Școala generală nr. 1 Vulcan

la un lot de 1 000 
realizează o redu- 

2,5 tone, din care s-ar

sportiv 
ar fi...

de

numărul celor 
în abataje, la 
pregătiri și de 
scăzut absențe- 
învoirile (N.R.

în orele 
desen, pe 
și literare, 
profesoare- 
Dorina Ru-

nici 
ca-

diferite tabere din 
tară iar un grup de 

ai turismului sînt 
în tabăra autofinan- 

la cabana din

de cadre didactice. E- 
muncitori au fost tri- 
în 
Și

ță, parcurgind potecile in- 
structiv-educative ale celui 
mai lung și poate mai difi
cil trimeslru școlar.

Dar, lerminînd cursurile, 
ei nu și-au luat rămas bun 
de la școală, 
bandonat-o 
săptămîni. 
într-o serie 
creative de 
artistică și 
noi. i 
lalte 
febra 
vilor 
lectiv 
intea 
poțel 
vedere. în primul rind. ac
țiunile inițiate Ia nivelul o- 
rașului și al municipiului, 
care au iost armonios inte
grate în peisajul manifestă
rilor educativ-distractive
proprii școlii noastre.

Dintre cele aparținînd pri
mei categorii amintim cite- 
va: prezentarea unui montaj 
muzical-literar în cadrul spec
tacolului dedicat aniversării 
unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii, par
ticiparea Ia deschiderea fes
tivă a orășelului copiilor, 
participarea, în cadrul casei 
pionierilor, la faza județea
nă a concursului coral de la 
Hunedoara, la organizarea

n-au a- 
pentru trei 

fiind antrenați 
de activități re- 
natură cultural- 

sportivă. Și la 
altfel și-n cele- 

ale municipiului
ca de
școli
pregătirii vacanței ele- 
a cuprins întregul co- 

■ didactic cu mult îna- 
ultimului sunet de clo- 
din 1972. S-au avut în

brie ș.a. Celelalte se des
fășoară în cadrul celor două 
cluburi din școală : 
și cultural cum 
concursul de tenis 
masă și șah. de săniuțe (in
vitați pionierii de Ia Dea
lul Babii). medalion „H. Coan- 
dă". șezătoare literar-etno- 
qrafică, concursul literar 
..Recunoașteți personajul" ?, 
acțiuni de curățenie a cla
selor etc.

Vom organiza două expo
ziții in școală cu lucrări ale 
elevilor realizate 
de artizanat și > 
teme folclorice 
sub îndrumarea 
lor I.idia Jifcu și 
sil. sprijinite de întregul co
lectiv 
levii 
miși 
județ 
amatori 
cuprinși 
tată de 
Vulcan, însoțiți de profesoa
rele Elena Bischoff și 
sabeta Kaproș.

Nu va fi neglijată 
instrucția elevilor pentru 
re se vor organiza periodic 
meditații și consultații, în 
special la limba română și 
matematică, cu scopul între-

tru parcurgerea unor capi
tole din materiile de examen 
Ia admitere în școli postge- 
nerale.

De bună seamă că în a- 
ceastă multilaterală activita
te sînt cuprinse cadrele di
dactice, pentru care vacan
ța este muncă pedagogică, 
culturală, sportivă. E un pri
lej de mai mare apropiere 
față de elevi. Locul catalogu
lui luîndu-I o planșă, un 
qrafic, un album. o carte 
sau o paletă de tenis, dia
logurile purtate pe un ton 
cald, patern, avînd rostul 
de a insufla încredere, 
riozitale, bună dispoziție.

Dar învățătoarele și profe
sorii au mai mari sarcini 
profesionale: confecționarea 
și recondiționarea materialu
lui didactic, amenajarea a- 
telierelor, pavoazarea clase
lor, a coridoarelor, orqani- 
zarea expoziților mai sus a- 
mintile, fără a mai vorbi 
obligațiile profesionale 
caracter scriptic și de pre
gătire pe linia specialității 
lor.

Planuri, ginduri. dorințe 
deocamdată, deși unele au 
prins deja viață.

(Urmare din pag. 1)

și baterii de cocs — iată în 
mare dimensiunile Hunedoa
rei. Dar pentru a ne repre
zenta Hunedoara de astăzi 
în imaginea ei reală, vom 
aminti că în acest an ea 
pune la dispoziția economiei 
naționale peste 3 milioane 
tone de otel. Hunedoara, a- 
sigură astăzi aproape jumă
tate din 
circa 
oțel 
sută 
nate.

producția de fontă, 
40 la sută din cea de 

și mai bine de 50 la 
din producția de lami- 
Penlru anul viilor

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII
INDUSTRIALE TIMISOARA

B-duJ Republicii nr. 25
(Lîngă gara de nord) telefon 22573

angajează urgent
a) PERSONAL TEHNICO-ADMINISTRAT1V

ingineri constructori 
șef șantier (inginer) 
șef lot (inginer) 
șefi sector economic
șefi serviciu contabilitate — financiar 
revizori contabili

și instalații

(studii superioare)

b) MUNCITORI CALIFICAȚI
dulgheri 
zidari 
fierari betoniști

qada artistică a clubului din 
Vulcan avea calități solide, 
fiind un termen de referință.

Slăbiciuni multe s-au des
prins din formația petrileană 
„Te văd, te văd". Printre a- 
cestea : lungimi inutile, stin
ghereală a componentilor (miș
care scenică greoaie, și rigi
dă). momente neindividualiza- 
te. la care s-ar mai putea a- 
dăuga și altele de natură 
artistică. Mai mult discernă- 
mînt este necesar în alegerea 
muzicii care, în brigada artis
tică de agitație, nu e un scop 
în sine, ci un mijloc, o cana
va pe care se brodează. In
sistenta doar pe anumite cîn- 
tece („Bun e vinul ghiurghiu- 
liu", „Cînd se duce luna la 
culcare" etc.) nu e o rezol
vare fericită iar eficiența e- 
ducativă a brigăzii va suferi.

Despre brigada „Spunem 
totul la concret" a clubului 
din Lupeni nu se pot remarca 
decît două elemente negative: 
caracterul improvizat (oarecum 
justificat prin înlocuiri for
tuite) și ciudățenia criteriilor 
de selecție a realității (prea 
multă, chiar excesivă, 
insistentă pe ,,dăi cu

Clubul din Lonea a 
tat două brigăzi „Cu 
prin sectoare"' și „Te 
văd" 
lea), notabilă 
re dovedește 
ventivitate și 
punîndu-ne o 
lipsită de umor, în viața lo
calității. O impresie plăcută 
a lăsat-o și vestimentația în
grijită. oarecum uniformă (de 
altfel, cerință importantă a 
oricărei formații artistice).

Surpriză plăcută au fost 
brigăzile Uzinei de utilaj mi
nier 
încă 
cu o 
doua, 
te?",

și cu promițătoare perspec
tive (este formație a secției 
de reparații electrice, instruc
tor Mihai Pataki).

Urmărind evoluția 
uă brigăzi s-a putut 
la această uzină se 
artistice remarcabile
trenate în activitatea artistică, 
pot contribui eficient, prin

potențialului
educativ

ai brigăzilor
această , 
bere").
prezen- 

luneta 
văd,' te 

(instructor Marin Tur- 
fiind ultima ca- 
mai multă in- 
lantezie, pro- 
incursiune, nu

artistice
de agitație

c) ȘOFERI AUTOMACARAGIIReducerea cheltuielilor 
teriale se mai realizează și 
prin micșorarea pierderilor pro
venite din rebuturi. Ponderea 
rebuturilor în acest an a scă
zut considerabil. Este și aceas
ta o latură po/itivă a muncii 
depusă de colectivul de mun- 
că de la F.S.H. Vulcan.

Ridicarea eficienței econo
mice, utilizarea rațională a tu
turor resurselor — 
pul major țintit în 
nentă de muncitorii, 
și tehnicienii fabricii 
străduiesc să obțină 
cît mai frumoase 
celei de a
proclamării Republicii, 
indu-se în 
întregului 
ni înainte 
actualului

mecanici auto 
mecanici utilaje 
fochiști 
strungari 
tinichigii

înseamnă că 
de stîlpi se 
cere de 
mai putea confecționa încă trei 
stîlpi. S-a remarcat aportul 
deosebit al muncitorilor Nico- 
lae Iacob și Eugen Moldovan, 
al tehnicienilor Emeric Gher- 
ghei, Gheorghe Plosceanu și 
Alexandru Ganea, al maiștri
lor Mihai Gudasz și Mircea 
Guia, care au găsit căi fer
tile de îmbunătățire a tehno
logiei de fabricație prin crea
rea unor dispozitive menite să 
sporească randamentul mași
nilor.

Reproiectărilc unor invenții 
și inovații preconizate în anul 
viitor vor aduce însemnate 
economii de metal.

r

Angajările se fac pentru 
șantierele trustului din 
calitățile Timișoara, 
Deva (Chișcădaga). 
Sînicolaul Mare.

Personalul tehnico-admi- 
nistrativ, în vederea anga
jării, se va prezenta la se
diul trustului.

Muncitorii calificați se 
vor prezenta, pentru anga
jare și informații, la sediul 
șantierelor specificate mai 
jOS !

— Șantierul 1 Timișoara
— Splaiul Tit.ulescu nr. 35 
(la Siloz) ;

— Șantierul 3 Timișoara
— Calea Buziașului nr. 8 ;

— Baza de producție in- 
Str. Ion Iones- 

nr. 29 ;
4 Sînicolaul 

Cenadului nr. 
pentru lotul

lo-
Arad, 

Lugoj,iată sco- 
perma- 

inginerii 
care se 
realizări 

în cinstea 
25-a aniversări a 

înscri- 
efortul uriaș al în- 

popor de a îndepli- 
de termen sarcinile 
cincinal.

dustrială
cu de la Brad

— Șantierul
Mare—Calea

5 (angajări și 
Jimbolia);

— Șantierul 
Diurnul Hărăndești nr. 
(la Fabrica textilă);

— Șantierul 6 Arad 
str. Ocsko Terezia nr. 
(lîngă Obor) ;

— Șantierul 7 Deva — 
calitatea Chișcădaga.

5 Lugoj
10chea denumire „Baloane, ba

loane", dar cu savuroase mo
mente satirice noi, a demon
strat, încă o dată, că e un 
etalon. Gheorghe Negraru, a- 
vînd o triplă calitate (textier, 
instructor și interpret) este 
un cunoscător desăvîrșit 
genului spectacular și un 
organizator al talentaților 
tiști amatori. Spectacolul 
adrese directe, satirizate 
apreciate, cu o exuberantă i- 
tronie, cu un șuvoi de umor 
tonifiant, parcă arătînd nese
catele resurse educative și 
artistice ale brigăzii artistice 
de agitație. Formația Casei de 
cultură din Uricani, „La noi 
la Uricani", a încheiat ma
nifestarea.

O clasificare valorică a 
brigăzilor artistice de aqita- 
tie, existentq acum în Valea 
Jiului, are următorul relief i 
Casa de cultură Petroșani (pen
tru case de cultură); Aninoa- 
sa, Lonea și Vulcan (pentru 
cluburi); Uzina de utilaj mi
nier Petroșani (pentru între
prinderi), cu mențiunea că 
aici există (fapt cu totul re
marcabil) și formații pe secții, 
cu caracter maii restrîns, dar 
și mai direct, mai eficient. 
Absența, nemotivată, a multor 
instituții și întreprinderi (sin
dicatul sănătate, cooperativele 
meșteșugărești, I.I.L., comerț, 
C.C.P.) dovedește ignorarea 
nu numai a brigăzii artistice 
de agitație, ci și a muncii 
cultural-educative, a contri
buției ce o are în formarea 
conștiinței.

Spectacolul — concurs de 
la Uricani, organizat de Con
siliul municipal al sindicate
lor și Comitetul municipal 
pentru cultură și educație so
cialistă în întîmpimarea celei 
de-a XXV-a aniversări a Re
publicii, este o valoroasă ini
țiativă, periodic necesară, a- 
vînd semnificația unui sondaj 
plin de concluzii în activita
tea eultural-eduoativă din mu
nicipiu.

prelimina o producție cu 
ca 15 la suta mai'mare, 
re va crește, în special, 
baza folosirii intensive a 
parităților existente.

Apariția și dezvoltarea 
gantului de pe Dunăre este 
în ultimă instanță rodul Re- 
șiței și Hunedoarei. Combi
natul de la Galati, cu imen
sele sale furnale de 1 700 mc, 
cu marile sale convertizoa- 
re, urcă de la un an la al
tul spre vîrful piramidei de 
metal, 
cetate 
înscrie

Cel

Introducerea pe scară largă 
a tehnologiilor modeme 

de extracție
9

Trustul execută lucrări în 
sus precum și în străinătate.

localitățile menționate

96

lo-

mai

Ion
29.

Cei interesați privind mese
riile de la punctul C se vor 
adresa stației Utilaj trans-

Angajările și salarizarea 
se fac conform H. C. M.

port Timișoara — Str. 
Ionescu de la Brad nr.

914/1968 și a Legii 
12/1971.

Nr.

cestuia de a depăși greutăți
le, de a se mobiliza pentru 
îndeplinirea cu cinste a sar
cinilor de plan pe 1973 și în 
continuare...

— Ar putea fi altfel, cînd 
deja acești oameni au ajuns 
să dea zilnic în trimestrul IV 
aproape media capacității de 
producție planificată pentru 
1973 ? Minerii noștri sînt con
vinși că 
realizări 
demn să 
parii și 
partidului și statului 
pentru îmbunătățirea 
tată 
că și de viață. De pildă, 
noi, la Vulcan, în ultima pe
rioadă de timp căminele mun
citorești au fost dotate cu 
cazarmament nou, eu mobilier 
corespunzător și cu personal de 
deservire suficient. La 
nă s-a dublat spațiul 
servire, 
meniuri
re.

— In 
turi ale 
îndrepta cu nrioritate atenția ?

— Ne vom concentra în
deosebi pe creșterea vitezelor 
de avansare la toate genurile 
de lucrări, pe folosirea 
mai bună a capacităților 
care dispunem, a timpului de 
lucru, pe sporirea neîncetată 
a răspunderii fiecărui salariat 
în scopul onorării exemplare 
a sarcinilor de plan.

față de plan, 
care lucrează 
fronturile de 
investiții. Au 
le nemotivate, 
Din păcate, numărul foilor de 
boală se menține încă la un 
nivel ridicat!). Luînd ca reper 
indicele planificat, de 83,4 la 
sută, coeficientul de prezen
ță s-a îmbunătățit, simțitor, a- 
jungînd la 85 Ia sută în trimes
trul curent. De fapt, din cele 
6 sectoare de producție, 5 sînt 
peste 
lante 
(N.R. 
tiniuă 
qiri 1 
realitate 
măsură apreciabilă de 
ceptarea umor lucrări 
de amploare. Totuși, nu 
justifică aici împăcarea, 
spune, cu situația necorespun- 
zătoare, amînarea păgubitoare 
a luării unor măsuri organi
zatorice care se impuneau cu 
necesitate. Aprovizionarea 
formațiilor de lucru se face 
defectuos. întrebăm 
răspunzători de mersul 
ductiei sectorului: pe 
ieșirea — prin acțiuni 
ciente — din starea de 
actuală ?).

— Din discuția de pînă a- 
cuui reiese încrederea dv. de
plină în colectivul pe care-1 
conduceți, în capacitatea a-

In anii viitori, marea 
de la Dunăre se va 
pe primul loc.

de-al X-lea Congres 
al partidului a pus în fața 
siderurgiștilor sarcina de a 
produce la finele anului 1975 
10-10,5 milioane de tone de 
oțel. Dacă o producție de 5 
milioane tone de oțel con
stituie un argument pe baza 
căruia o țară cu un teritoriu 
șî o populație de nivel mediu 
se poate considera intrată în 
rindul statelor industriale, 
10 milioane tone constituie, 
totodată, și un salt de natură 
calitativă. O asemenea pro
ducție de metal va crea po
sibilitatea ca țara noastră să 
reducă simțitor handicapul 
istoric care o separă de alte 
state, și în același timp, să 
se afirme și mai puternic pe 
piața mondială ca exporta
toare de mașini, de instala
ții, de oteluri, tablă, lamina
te și ălte produse. Un prim 
pas în lupta pentru atinge
rea acestui deziderat îl con
stituie anul 1973. Siderurgiș- 
tii sînt hotărîti ca planul pe 
anul viitor să fie realizat la 
indicatorii săi maximali — 
ceea ce înseamnă, potrivit 
prevederilor, 8 milioane to
ne otel.

plan, raportînd impor- 
plusuri de cărbune 

Doar la sectorul V con- 
să se consemneze 

la rămînerba în 
obiectivată

numai prin asemenea 
de prestigiu este 

se răspundă preocu- 
grijii permanente a 

nostru 
neînce- 

a condițiilor lor de man
ia

II. C. L ALIMINTARA
PETROȘANI

angajează
PAZNIC I

adău- 
urmă, 
într-o 
inter- 
vechi 

se 
i-ain

s-au introdus 
consistente, la

tac la 
piuă la

chioșcurile și difuzorii dc 
data de 31 decembrie a.c.

ce la-
veti

cît 
de

canti- 
pentru 

două 
alege-

anul 1973, .spre 
activității vă

Prețul unui abonament este de 
48 lei semestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe anul 1973 se 
presă din întreprinderi și instituții.

Petroșani. Una, aflată 
la începuturi (înființată 
lună în urmă), dar a 
denumită „Păi, se poa- 

cu calități indiscutabile

REÎNNOIȚI-Vă ABONAMENTELE LA ZIARUL

f actorii 
pro- 
cînd 
efi- 

impas

MICA PUBLICITATE

8 Iei lunar, 24 de lei trimestrial,

12,20

MARȚI, 26 DECEMBRIE

răsare
17,30

50

19,20
19,30 pentru 

trebuie
11,50
12,00

princi- 
norme- 
muncii

: Teno- 
Noreika

ge-
de 
de 
de

ia
ora 16,42. 

an —
— 5.

„Ci-
de coborî- 

(pietre 
în 

sau în 
lor de

să se întrebuințeze cen
tura de siguranță, în cazul 
unor lucrări la înălțime;

etc.) 
groapa de fundație 
șanț prin aruncarea 
sus ;

este interzisă 
rea materialelor 
brute, cărămizi

13,10
15,00-

Soarele
și apune la 
trecute din 
Zile rămase

«misiunii
Curs 
lec-

1001 de seri ;
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii — Rapor
tul unei țări întregi ;

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

TV pen
dip a-

Pierdut i 
l,Prietenul

spectacole, la procesul de e- 
ducatie muncitorească și, im
plicit, la realizarea sarcinilor 
economice.

„Opriți timpul", brigadă a 
clubului din Aninoasa, are 
evidente calități de conținut 
(critică la obiect, satiră și i- 
ronie de bun-gust, cu text nou, 
dedicat zilei Republicii) și de 
formă artistică.

Brigada Casei de cultură 
din Petroșani, rămasă fe ve-

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Trăilă Ilie, 
eliberată de preparația Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele loan 
Cioarcă, eliberată de preparația cărbunelui Petrila. O de
clar nulă.

Atrage atenția lucratorilor 
de pe șantiere și loturi că 
le revine ca obligație să 
cunoască și să respecte cu 
strictețe în activitatea zilni
că normele de tehnică a se
curității muncii, instrucțiu
nile referitoare la aceste nor
me și legislația muncii.

Muncitori constructori și 
montori ț

Nu pierdeți nici o clipă 
din atenție faptul că orice 
accident de muncă este 
nerat, în primul rînd 
indisciplina în muncă, 
nerespectarea normelor
protecție a muncii, întârzie
rii, nerespectarea indicațiilor 
specifice locului de muncă 
și altele. Se ajunge astfel 
la accidentarea celor în cau
ză și a celor din jur, pro- 
vocîndu-se totodată pagube 
materiale și chiar pierderi 
de vieți omenești.

Iată cîteva dintre 
palele prevederi ale 
lor de protecție a
obligatorii a se respecta în 
timpul programului de lu
cru pe șantiere.

domiciliu cunoscut; PETJRI- 
LA: Toamna Cheyenilor; 
LONEA — Minerul: Marea 
dragoste ; VULCAN : Mania 
grandorii; LUPENI — Cul
tural : Apa vie.

EVENIMENTE 9,00

pentru localitățile Petroșani,
Aninoasa, Vulcan, Lupeni.

Condițiile de salarizare conform II.C.M. 
Legii Nr. 12/1971.

Cei interesați se vor adresa la O.C.L. Alimentara
troșani — biroul personal, telefon 1038 sau 1556.

Petrila
5

914/1968 Ș>

Pe-

Spitalul unificat
Petroșani

Condițiile de angajare sînt cele prevăzute în 
Legea nr. 12/1971.

AM
PeiroSani =

♦

C

găsesc conductori electrici 
sub tensiune aceștia vor fi 
deconectați înainte de înce
perea lucrului ;

se interzice prezența 
oamenilor în încăperile 
uroaspăl vopsite cu vopsea 
pe bază de ulei sau alte ni- 
trolacuri. înainte ca aces
tea .să se fi uscat :

1476 — A murit Vlad 
Țepeș, domn al Țării Româ
nești între anii 1456—1462 : 
© 1957 — A fost creată Or
ganizația de solidaritate a 
popoarelor Asiei și Africii.

9,05

9,30

E 10,00

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Gentlemenii norocu
lui ; Republica : Ultimul

10,30
11,10

Deschiderea emisiunii. 
Telex.
Telcșcoală;
Geografia României. 
Bazinul Trotușului.

Literatura română 
(clasa a VIII-a). 
Chipul mamei în lite
ratură ;
Curs de limba engle
ză — lecția a 34-a ; 
Căminul;
Comentariu la 40 de 
steme. Bucureștiul re
porterului ;

18,00
18,05

18,15

18,35

19.00

Muzică populară ;
Recital vocal 

rul Virgil ius 
(U.R.S.S.) ; 
Film serial : 
în spațiu, 
meu dl. Nim'eni" ; 
Telejurnal : 

—16,00 Lecții: 
tru lucrătorii 
gricultură ; 
Deschiderea 
de după-amiăză. 
de limba rusă — 
ția a 33-a; 
Publicitate ;
Moment folcloric 
Tița Ștefan și 
tru Margine1:
25 de ani de artă plas
tică contemporană. Ex
poziție 

cinstea 
publicii
Steaua 

. siune de orientare
Iară și profesională ;
Caleidoscop cultural- 

artistic ;

20,00 România în lume
20,30 Seară dc teatru :

tadela sf ărî matei *‘
Horia Lovinescu ;

22,30 „24 dc ore".

❖ să se întrebuințeze de 
către electricieni, mijloace
le individuale de protecție 
ca : platforme izolate sau 
grătare, cămăși de cauciuc, 
galoși, șoșoni și cisme de 
cauciuc electroizolante ;

O> sculele și uneltele de 
orice categorie și 
orice întrebuințare 
să fie în perfectă stare și să 
corespundă caracterului lu
crărilor ce sînt executate ;

cu
Dumi-

omagială 
aniversării

polară —

în
Re

emi- 
sco-

❖ nu se admite circula
ția pe ziduri ci numai pe 
schele sau eșafodaje ;

descolăcirea și îndrep
tarea oțelului pentru armă
turi trebuie făcute pe un te
ren de lucru separat și îm
prejmuit ;

o este interzisă ținerea 
cu mîna a barelor mai scur
te de 30 de centimetri la 
stanța acționată cu motor 
pentru a se evita prinderea 
mîinii în timpul tăierii :

Valorile temperaturii maxi
me înregistrate în cursul zi
lei de ieri :

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE ; Vreme frumoa
să dar rece. Dimineața cea
tă. Vint slab din sectorul su
dic.

O să se asigure schele cu 
parapeți. Este interzisă aglo
merarea oamenilor și depo
zitarea materialelor de cons
trucții pe schele sau poduri 
auxiliare ;

■i& muncitorii care 
tă lucrări cu var 
măcinat, este necesar să fie 
supuși unui examen medi
cal, special oare se va re
peta ulterior la fiecare Șase 
luni ;

execu- 
nestins

O înainte de începerea 
turnării betonului maistrul 
sau șeful șantierului este 
obligat să controleze modul 
de folosire și consolidare a 
cofrajului, rezistența schele
lor de susținere și a podi- 
nei de lucru ;

să nu se blocheze căile 
de acces la punctele de lu
cru cu diferite materiale;

transportarea mărfuri
lor, a bateriilor de acumu
latori indiferent de numă
rul lor, se vii face cu căru
cioare speciale :

O se interzice legarea cu 
sîrmă a conductelor de mo
tor pe șanțurile pompelor, 
aceasta se va face numai cu 
ajutorul unei brățări strînsă 
cu buloane ;

O executarea lucrărilor 
de zidărie la înălțimi, tre
buie să se facă numai pe

< se interzice utilizarea 
pigmenților vătămători să
nătății oamenilor ; minium 
de plumb, galben de crom, 
oxid sau acetat de cupru și 
altele — la prepararea mor
tarelor colorate necesare 
crărilor de tencuit;

dacă în încăperile 
care se execută vopsirea 
vopsele pe bază de apă

lu-

în 
cu 
se

este interzisă cu desă- 
vîrșire repararea, curățirea 
și ungerea agregatelor, ma
șinilor și mecanismelor în 
timpul funcționării acestora ; 

Responsabilitatea respec
tării normelor de protecție 
a muncii și tehnica securi
tății o . au potrivit instruc
țiunilor, în vigoare cei ce 
organizează, controlează, con
duc procesul de producție 
cît și toți muncitorii la lo
cul de muncă. Cei care se 
fac vinovați de nerespecta- 
rea acestor norme 
făcuti răspunzători 
administrativă sau 
în conformitate cu 
vigoare. încălcarea 
respectarea acestor 
nu poate fi justificată prin 
necunoașterea lor.

Normele de protecție a 
muncii nu sînt limitative. 
Conducerile șantierelor sînt 
obligate să întocmească ins
trucțiuni de protecție a 
muncii pentru orice mașină, 
utilaj sau proces tehnologic 
nou ce se introduce în lu
cru.

Muncitori, tehnicieni și in
gineri constructori, rețineți 1 

Nerespectarea disciplinei 
în muncă dă loc la 
accidente, atrăgînc’ 
sine scoaterea 
din. producție, aducînd 
ne grave întreprinderii, 
cesului de muncă.

Respectînd normele 
tehnică a securității și 
tecție a muncii puteți evita 
orice fel de accident.

vor fi 
pe linie 
juridică, 
legile în 
sau ne- 

norme

grave 
după 

salariat ilor 
dau- 
pro-

•de 
pro-



4

MESAJUL
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

secretarului general al 
Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice 
Youssef El Sebai; cu prilejui 
celei de-a XV-a aniversari

a cream organizației

Ultimele știri

{Urmare din pag. 1)

țiilor și voinței sale, de 
liza bogățiile naturale 
Ipunzător intereselor 
Ne este plăcut să constatăm 
că, pe această bază, relațiile 
politice, de cooperare econo
mică, tehnică și cultural-știin- 
tifică dintre România și ță
rile din Africa și Asia cunosc 
o dezvoltare fructuoasă.

Pe deplini solidari cu 
ta dreaptă a popoarelor 
Indochina, ne exprimăm 
ranta că tratativele de la 

încheia cu succes, 
Unite ale Americii 
cit mai grabnic a- 

încetare a războiu

a uti- 
cores- 

proprii.

luip-
din 

spe-
Pa-

ris se vor 
că Statele 
vor semna 
cordul de
lui în Vietnam. După cum cu
noașteți, preocupată die situa
ția din Orientul Apropiat, Ro
mânia s-a pronunțat și se pro
nunță pentru dezvoltarea po
litică, pe cale pașnică, a con
flictului din regiune, care să 
ducă la retragerea trupelor 
israeliene di.n teritoriile arabe 
ocupate, la garantarea inte
grității si independentei tu
turor statelor din regiune, la 
rezolvarea problemei populați
ei palestiniene, în conformi
tate cu voința și aspirațiile 
naționale ale acesteia.

Convinși că progresul fie
cărui popor 
mai intr-un 
securitate și 
națională, ne

este posibil nu- 
climat de pace, 
cooperare inter- 
pronunțăm pen-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

Adunarea festivă din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Roșianu, președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general
colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționa
le, Dumitru Ghișe» vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Constan
tin Mîndreanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
Ioan Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., Ilie Rădulescu, secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Marin E- 
nachei prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 
3 al Capitalei, Costache Țiu- 
lescu, veteran al mișcării 
muncitorești din tara noastră? 
Maria Stoita, țesătoare, Lucian 
Hanu. student.

In prezidiu au luat loc, de a- 
semenea, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. D. Sașin, mem
bru supleant al C.C. al P.C.U.S. 
ministrul industriei petroliere 
al U.R.S.S., conducătorul dele
gației Asociației de prietenie 
soideto-romane, care se află 
in vizită in țara noastră.

In sală se aflau reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Capitală, veterani ai mișcării 
muncitorești din tara noastră, 
conducători ai unor instituții

Conferința arabă
a miniștrilor educației

Iordaniei, 
Arabe, 
Algeri-

SANAA 25 (Agerpres). — 
Cea de-a patra Conferință a- 
raba a miniștrilor educației, 
inaugurată sîmbătă, la Sanaa, 
în prezenta președintelui Re
publicii Arabe Yemen, Abdul 
Rahman Iriani, și-a continual, 
lucrările, cu prezentarea ra
poartelor susținute de condu
cătorii delegațiilor I 
Uniunii Emiratelor 
Bahreinului, Tunisiei, 
ei și Arabiei Saudite.

In luările de cuvînt, 
torii au insistat asupra 
tatii adoptării unei politici co
mune în domeniul educației. 
După cum precizează agenția 
Franco Presse, pe ordinea de 

vorbi- 
necesi-

tru stingerea oricăror focare 
de război și tensiune, pentru 
rezolvarea pe cale politică a 
conflictelor și problemelor li
tigioase, pentru participarea 
tuturor statelor, indiferent de 
mărimea sau potențialul lor 
economic și militar, la solu
ționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, pen
tru lichidarea decalajelor e- 
conomice dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dez
voltare, eliminarea oricăror 
practici discriminatorii în re
lațiile internaționale.

Ca țară europeană, Româ
nia acționează consecvent 
pentru realizarea unui regim 
de pace, securitate și destin
dere în Europa, oare să ducă 
la excluderea forței și ame
nințării cu forța în relațiile 
interstatale, la așezarea ra
porturilor dintre țările conti
nentului pe baze noi, cores
punzător intereselor păcii în 
Europa și

Apreciind 
contribuția 
solidaritate 
fro-asiatice la lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului 
îi urez să obțină noi suc
cese în întărirea solidarității 
și unității forțelor populare, 
democratice, progresiste, an- 
tiimperialiste, pentru triumful 
cauzei generale a păcii, cola
borării și prieteniei între po
poare.

în întreaga lume, 
în mod deosebit 
Organizației de 

a pop oarelor a-

3

culturale, ge- 
superiori, zia-

șefi ai unor

sovietice la

intonate 
Uniunii 
Socialiste și

Imnurile de
Republicilor 

Repu-

centrale și organizații obștești,, 
personalități ale vieții științi
fice, artistice și 
nerali și ofițeri 
riști.

Erau prezenti 
misiuni diplomatice, acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic. Au parti
cipat, de asemenea, membrii 
delegației Asociației de prie
tenie sovieto-române și mem
bri ai ambasadei 
București.

Au fost 
Stat ale 
Sovietice 
blicii Socialiste România.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Ilie Rădu- 
lescu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Despre a 50-a aniversare a 
creării U.R.S.S. a vorbit tova
rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

Cuvîntările au fost sublinia
te în repetate rînduri cu apla
uze.

In încheierea adunării festi
ve a avut loc un concert fes
tiv, susținut de orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George 
Enescu".

zi a conferinței au fost înscri
se, în principal, următoarele 
puncte de dezbatere: aplica
rea rezoluțiilor adoptate de 
cel de-al treilea Conqres, ți
nut în 1968 în Kuweit, discu
tarea rapoartelor prezentate 
de delegațiile țărilor partici
pante, precum și coordonarea 
cooperării țărilor arabe în do
meniul educației.

La lucrările Conferinței par
ticipă 16 din cele 18 țări mem
bre ale Ligii Arabe

■și sultanatul Oman 
absente), reprezentanți 
UNICEF și delegații ale 
organizații internaționale 
specialitate.

(Libanul 
fiind 

ai 
unor

ULTIMELE ȘTIRI
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Manifestări dedicate aniversării Republicii

0 declarație

Corespon- 
Iones- 
filmu- 

inscris 
desfă-

a secretarului
Premierul Tanaka

general al 0.0.
, NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 

gerpres). —■ Secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
declarat, la 24 decembrie, în- 
tr-un interviu radiodifuzat că 
negocierile în problema Viet
namului trebuie reluate cit 
mai curînd posibil, relatează 
agenția France Presse.

In cadrul aceluiași interviu, 
secretarul general a menționat 
că, în 1973 intenționează să ia 
noi inițiative în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat 
și că nu crede într-o reluare 
a ostilităților în această zonă.

& ATENA 25 — Cores- 
pondentul Agerpres, Alexan
dru Cimpeanu transmite: 
Prof. M. Popescu-Buzeu, 
președinte de onoare și 
secretar general al Uniunii 
medicale balcanice a făcut 
o vizită în Grecia în cadrul 
căreia a avut convorbiri cu 
Prof. K. Kountas, rectorul 
Universității din Atena. 

-Cu -această ocazie, s-a stabi- . 
lit planul de activitate pen
tru perioada 1973 — 1974.

KossouBarajul
Dezvoltarea economică 

spectaculoasă a Coastei de 
Fildeș a antrenat, după anul 
1960, o creștere rapidă a 
consumului de energie elec
trică. Pentru a face față a- 
cestei situații, guvernul a- 
vea de ales între două solu
ții : construirea, la Abidjan, 
a unei centrale termice sau 
edificarea unei centrale hi
droelectrice pe fluviul Ban
dama, la Kossou, în centrul 
țării, nu departe de Bouafle.

Prima soluție putea să pa
ră mai economică din punct 
de vedere al energiei: ea 
ar fi permis producerea unui 
kWh la prețul cel mai scă
zut. Autoritățile de la Abid
jan, preocupate de rentabi
litate și de realizarea unor 
acțiuni de amenajări regio
nale, au ales, totuși, cea 
de-a doua variantă. Proiec
tul de Ia Kossou oferă, ast
fel, posibilitatea emancipării 
unei regiuni rămase în ur
mă din punct de vedere e- 
conomic.

început în anul 1969, ba
rajul, construit din pămînt 
șl beton măsoară 1 500 me
tri lungime șl 60 metri înăl
țime. Centrala hidroelectri
că va avea, in momentul fi
nalizării sale, trei turbine 
cu o capacitate de 60 mega
wați fiecare. Prima dintre 
aceste turbine a fost inaugu
rată la 18 noiembrie. Lacul 
de acumulare creat de baraj 
va înmagazina 30 miliarde

despre unele posibile
schimbări

internă a
în politica
Japoniei

TOKIO 25 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, tran
smite : Participînd, luni, la 
prima conferință de presă or- 
qanizată după formarea actua
lului guvern, premierul Tana
ka a admis necesitatea umor 
transformări în politica tării. 
Faptul că partidele de opozi
ție au obținut peste 200 de 
locuri din cele 491 ale Came
rei Reprezentanților, dovedeș
te, a spus șeful guvernului de 
la Tokio, că „alegătorii japo
nezi doresc în mod hotărît o 
schimbare în evoluția politi
că".

In același context, premie
rul japonez a arătat că suc
cesele obținute în alegeri de 
Partidul Comunist din Japo
nia reflectă dorința opiniei 
publice de a se întreprinde 
măsuri concrete pentru a se 

mc apă și va acoperi o su
prafață de 1 700 kmp. Se a- 
preciază că aproximativ 
70 000 de persoane, al căror 
teren va fi parțial sau în 
întregime acoperit de ape. 
trebuie să fie reinstalate în 
noile așezări de pe marginea 
lacului. Un mare efort a 
fost depus de Coasta de Fil
deș pentru a crea cele mai 
bune condiții celor care și- 
au părăsit locuințele. Loca
litățile noi, plasate la peri
feria lacului, grupînd fiecare 
cîte 200 de case, au fost do
tate cu cîte o școală șl un 
local public.

Pentru a se duce la bun 
sfîrșit diferitele proiecte, în 
1969 a fost înființată o socie
tate de stat „Autoritatea 
pentru amenajarea Văii Ban- 
dama" (A.V.B.). însărcinată 
cu defrișările de teren, în
cadrarea persoanelor sosite 
în zonă și restabilirea axe
lor rutiere tăiate de crește
rea nivelului apelor. Acțiu
nea de amenajare a Văii flu
viului Bandama se va des
fășura pe perioada întregu
lui deceniu actual șl va cos
ta peste 31 miliarde de franci 
C.F.A.

In sftrșit, Kossou va de
veni și un centru turistic 
mult apreciat, datorită Ia
cului său artificial, care va 
Incinta amatorii de călătorii 
șl de sporturi nautice.

Noi bombar 
damente

americane 
împotriva 

R.D, Vietnam
HANOI 25 (Agerpres |. 

Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care se a- 
rată că, la 24 decembrie, avia
ția americană a atacat nu
meroase zone populate ale Vi
etnamului de nord. Au fost 
bombardate capitala R.D. Viet
nam, Hanoi, orașul Haifong 
și provinciile Ha Bac, Thung 
Hoa, și Quang Binh. In ziua 
precedentă, nave militare ame
ricane au deschis focul asu
pra unui număr de 
din provinciile 
Quang Binh.

In declarație 
te aceste noi 
și se cere
S. U.A, încetarea 
unilor prin care 
te suveranitatea 
R.D. Vietnam. 

localități 
Ha Tinh și

sînt condamna - 
acte de război 

Administrației 
tuturor acti- 
sînt încălca- 

și securitatea

soluționa, în primul rînd, pro
blemele urgente de viață ale 
cetățenilor. El a precizat că- 
obiectivele majore ale guver
nului său, pe plan intern, 
sînt combaterea creșterii pre
turilor și reducerea exceden
tului balanței de plăți, men
ționând ca măsuri directe, în 
acest sens, liberalizarea co
merțului, reducerea tarifelor 
vamale Ia import și sporirea 
cooperării economice interna
ționale.

Referindu-se la problemele 
bugetare, Tanaka a spus că 
se va acorda o atenție deo
sebită programelor guverna
mentale de lucrări publice si 
că bugetul guvernului în vi
itorul an fiscal va fi cu 20 la 
sută mai mare decît cel din 
anul fiscal precedent.

(„JEIJNE AFRIQUE")

@ Guvernele R.D. Germane 
și Uruguayului au hotărit să 
stabilească relații diplomatice 
și să facă schimb de repre
zentanțe la nivel de ambasadă.

4$ Agenția China Nouă in
formează că, la Hanoi, a fost 
semnat un protocol cu privire 
la cooperarea științifică și 
tehnică între Republica Demo
crată Vietnam și 
Populară Chineză 
1973.

Republica 
pe anul

Hamed, mi@ Ahmed Ben 
nistrul informațiilor al Uniu
nii Emiratelor Arabe (U.A.I.), 
și-a incheiat vizita de cinci zi
le la Amman. El a fost primit 
de regele Hussein al Iordaniei, 
căruia i-a inmînat un mesaj 
din partea președintelui Uniu
nii Emiratelor Arabe, Zaid Bin 
Sultan Al Nahyan.

’s

MOSCOVA 25 — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : I a Casa 
prieteniei din Leningrad a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 25 de 
^ni de Ia proclamarea Repu
blicii în România. Au parti
cipat reprezentanți ai comi
tetelor orășenesc și regional 
Leningrad ale P.C.U.S., ai 
Comitetului Executiv al So
vietului orășenesc Leningrad.

După ce a deschis aduna
rea, V. A. Beriozov, secreta
rul Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc Lenin
grad, a dat cuvîntul Tatianei 
Jdanova, prim-secretar al Co
mitetului raionului Kuibîșev, 
din Leningrad, al P.C.U.S., 
care a prezentat aspecte din 
realizările obținute de popo
rul român, sub conducerea 
P.C.R., în acești 25 de ani, 
relevînd relațiile de priete
nie și colaborare româno-so- 
vietice.

A luat apoi cuvîntul Octav

Dimensiunile fără precedent 
ale dezastrului seismic din

MANAGUA 25 (Agerpres). 
— Capitala statului Nicaragua, 
Managua, a fost distrusă de 
o serie de cutremure de pa- 
mînt care au avut loc sîmbă
tă și duminică. Potrivit infor
mațiilor transmise de la fața 
locului de corespondenții a- 
gentiilor de presă, orașul a 
fost transformat într-o imensă 
masă de ruine. Pierderile sînt 
considerate superioare celor 
provocate de seismul din a- 
nul 1931, a cărui intensitate 
a fost sub 6 grade pe scara 
Richter. Ambasadorul ștabului 
Nicaragua la Londra, Ricardo 
Parrales, a declarat ziariști
lor că la Managua au pierit 
peste 20 000 de oameni, nu
mărul rănitilot atingînd cifra 
de 50 000. Se apreciază, tot
odată, aproximativ 20 000 

brie 1971 — octombrie 1972, 
prețurile la mărfurile industri- 

și la produsele alimentare 
sporit in Olanda, în medie, 
8,1 la sută, în Franța cu 
la sută, în R.F. a Germani

ei cu 6,4 la sută, iar în Lu
xemburg cu 5,7 la sută.

@ Un comunicat publicat la 
Oslo anunță că, în urma acci
dentului avionului de pasageri 
norvegian care s-a prăbușit 
sîmbălă, la 20 km sud-vest de 
Oslo, și-au pierdut viata 39 
de persoane, din cele 45 afla
te la bord.

© In urma acțiunilor reven
dicative desfășurate în Italia 
în ultimele luni, care au cul
minat cu o. serie aproape neîn
treruptă de greve, 150 000 de 
funcționari bancari au obținut 
încheierea unui nou contract 
colectiv. Noul contract tine 
seama de doleanțele exprima
te de salariați în legătură cu 
condițiile lor de muncă și de 
viată și prevede o lărgire a 
drepturilor sindicale.

© După cura relevă datele 
furnizate de experți ai Pieței 
comune, în intervalul octom-

© Cunoscuta firmă 
wagen“ trece 
declanșată, în bună 
de reducerea
S.U.A. Astfel, pe primele trei 
luni ale acestui an, pe piața 
americană au fost vîndute cu 
27 000 de automobile mai pu-

„Volks-
printr-o criză, 

măsură,
vinzărilor în

@La New Delhi a fost sem
nat programul de schimburi

Tiparm — întreprinderea poligrafică Hunedoara

Livezeanu, membru al Consi
liului Gerieral A.R.L.U.S., ca
re conduce o delegație a a- 
sociației aflată în vizită in 
U.R.S.S.

A avut loc un spectacol 
prezentat de artiști leningră- 
deni, urmat de un program 
de filme documentare despre 
România.

★
BELGRAD 25 

tul Agerpres, George 
cu, transmite : „Zilele 
lui românesc" s-au 
printre manifestările 
șurate în capitala Iugoslavi
ei în cinstea împlinirii a 25 
de ani de la proclamarea Re
publicii în România. Cu a- 
cest prilej, în prezența unei 
delegații de cineaști români, 
la Centrul de cultură din 
Belgrad, un numeros public 
a vizionat filmele „Puterea 
șl Adevărul", „Săptămîna ne
bunilor" și „Vîrstele omului".

★
PHENIAN 25 (Agerpres).

Nicaragua

urmare a 
și a lipsei

ordomait e- 
și comple- 

mijioa-

de locuitori din Mianagua și 
din alte localități ar fi pără
sit țara, Din cei aproape 
400 000 de locuitori cit număra 
orașul înainte de sinistru, nu 
mai rămăseseră duminică sea
ra decît morții, răniții, echi
pele de salvare și aproxima
tiv 20 000 de alte persoane. 
Operațiunile de salvare sînt 
mult îngreunate din cauza 
lipsei unor locuri de refugiu 
pentru acordarea primului a- 
jutor. Asupra capitalei pla
nează pericolul izbucnirii u- 
nor epidemii, ca 
căldurii caniculare 
de aipă.

Deși guvernul a 
vacuarea imediată 
tă a orașului, lipsa 
celor de transport îngreunea
ză operațiunile de salvare. 
Echipe sipeciale așteaptă ter
minarea evacuării ca să poa
tă demola clădirile avariate 
care primejdiuiiesc operațiuni
le de salvare. Clădirile aero
portului „Las Merceres" sînt 
în ruine, ridicînd noi dificul
tăți acțiunilor de ajutorare.

Un martor oaular al catas
trofei, Reginald Hawes, a de
clarat la sosirea sa în Flori
da, că niciodată nu a fost a- 
tît de îngrozit ca în timpul 
cutremurului de la Managua. 
„Ceea ce s-a întâmplat acolo 
depășește întimplările de la 
Londra din timpul „Bătăliei 
pentru Anglia", din cel de-al 
doilea război mondial" — a 
declarat Hawes.

In capitala Mexicului s-a 
anunțat stabilirea încă de du
minică a unui pod aerian spre 
Managua. Un mare număr de 
avioane vor asigura transpor
turi de alimente, îmbrăcămin
te și medicamente spre Ni
caragua. Primele ajutoare au

Faptul divers pe glob
AMMAN — In Iordania a 

fost înregistrată duminică 
cea mai scăzută temperatu
ră din ultimii 50 de ani.

Institutul meteorologic din 
Amman a anunțat că termo
metrul a coborît pînă la mi
nus 5,2 grade. Precedentul 
record al frigului, de minus 
patru grade, a avut loc in 
luna decembrie 1931.

țin decit în aceeași perioadă 
a anului trecut, iar bilanțul 
primelor șase luni ale anului 
1972 indică o scădere de. 22 
Ia sută a livrărilor firmei 
vest-germane.

<Jjj) In urma amenajărilor, A- 
eroportul international din Ca
pitala Egiptului va putea pri
mi, începînd de la 1 ianuarie 
1973, aparate de tipul Boeing- 
747 („Jumbo-Jet"), s-a anunțat 
oficial la Cairo. După cum se 
știe, un avion de tipul amin
tit, a cărui capacitate este de 
410 pasaqeri, are nevoie de o 
pistă de decolare lungă de 3 
kilometri.

@ Membrii echipajului na
vei spațiale „Apollo-17“ — E- 
ugene Cernan, Ronald Evans 
și Harrison Jack Schmitt — 
și-au încheiat, duminică, con
vorbirile preliminare cu savan- 
ții, inginerii și medicii Centru- 
lu spațial de la Houston, in- 
trind intr-o vacanță de o săp- 
tămină.

© Guvernul Republicii Li
ban a hotărît să stabilească 
relații diplomatice cu Republi- 
ca Democrată Germană — se 
anunță într-un comunicat ofi
cial publicat duminică la Bei
rut.

— Sub auspiciile Comitetului 
popular al regiunii Phinong- 
nam, din R.P.D. Coreeană a 
avut loc o adunare in cadrul 
manifestărilor consacrate ce
lei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii în Ro
mânia.

Cu acest prilej, au fost e- 
vocate realizările poporului 
român în edificarea unei 
vieți noi. Au participat ofi
cialități locale, precum și I a- 
zăr Aureliu Ioan, însărcina
tul cu afaceri a.i. al Români
ei la Phenian.

★
TIRANA 25 (Agerpres), — 

In continuarea turneului în
treprins în Albania cu prile
jul aniversării proclamării 
Republicii, ansamblul român 
de cintece și dansuri „Doina 
Gorjului" a prezentat în ora
șele Korcea, Durres și 
Vkavaca spectacole la care 
au asistat reprezentanți ai 
organelor locale și un nu
meros public.

al-
De
A-

sS sosească și din 
ale continentului.

început 
te tari 
altfel, Organizația Statelor 
mericane a hotărît să acorde 
populației din Nicaragua
ajutor în valoare de 250 000 
de dolari.

UD

Ajutor acordat 
de Crucea Roșie 
Internațională 

populației sinis
trate din orașul I ♦ 

Managua
GENEVA 25 (Agerpres). — 

Crucea Roșie Internațională 
a anunțat, duminică, că, în 
urina dezastrului seismic care 
s-a abătut asupra capitalei 
statului Nicaragua, Managua, 
organizația a hotărît să tri
mită o echipă de medicii spe
cialiști în combaterea epide
miilor.

Oficiul C.I.C.R. de la Ge
neva a anunțat, de asemenea, 
că operațiunile de ajutorare 
a populatei sinistrate au în
ceput duminică, prin trimite
rea spre zona sinistrată, pe 
calea aerului, a 8 tone de a- 
limente și îmbrăcăminte, ur- 
mînd ca aceste transporturi 
să continue în ritm susținut.

La operațiunile de ajutora
re participă și Fondul Națiu
nilor Unite pentru Copii — 
U.N.I.C.E.F.

Cu același prilej, Crucea 
Roșie Internațională a lansat 
un apel adresat societăților 
afiliate, pentru a contribui la 
ajutorarea victimelor calami
tății din Nicaragua.

DELHI — In ultimele zi
le, asupra regiunilor nordi
ce ale statului indian Uttar- 
Pradesh s-a abătut un val 
de frig de rigoare ieșită din 
comun, care, potrivit relată
rilor presei locale, a provo
cat moartea a peste 30 de 
persoane.

științifice și tehnice, in peri
oada 1973—1974, dintre Româ
nia și India.

La ceremonia semnării au a- 
sistat oficialități indiene, pre
cum și membri ai ambasadei 
României in India.

© Ministerul Apărării al 
Pakistanului a anunțat crearea 
unei Gărzi naționale, avind 
ca scop creșterea participării 
populare la apărarea țării.

Garda națională va 
bărbați între 18 
și femei între 18

și 50 de 
și 35 de

grupa 
ani, 
ani.

® Secretarul general al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, membru al Consiliului 
Prezidențial al Republicii De
mocratice și Populare a Yeme
nului, Ismail Abdel Fattah, l-a 
primit pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Ti
tus Sinu, în legătură cu în
cheierea misiunii acestuia î» 
R.D.P. a Yemenului,
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