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IN ÎNDEPLINIREA sarcinilor

Anga. meniul, 
cu numărul unu...

■
nostru... ®i. 

in Cătană au 
Intern în in- 
inu vremi 
lejos...

tnAduri, năzuințe pen'

Ing. GHEORGHE FEIER, secretar al 
Comitetului municipal de partid

filato- 
oa menii 

din municipiul nos- 
țp un nou an cu sar- 

deosebite. ai treilea al 
actualului cincinal, căruia i 
s-au dat noi dimensiuni 
cantitative și calitative în 
spiritul înaltelor exigențe pe 
care partidul le-a transfor
mat în trăsături definitorii 
ale activității sociale in Ro
mânia contemporană. Am 
intrat in cel de-al treilea an

fermă de a obține noi în
făptuiri pe calea traducerii 
în viață a programului ela
borat de Congresul al X- 
lea. de Conferința Națională 
a partidului de edificare a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. în realiza
rea marelui îndemn patrio
tic — îndeplinirea cincina
lului înainte de termen.

Inscriindu-se în progra
mul de dezvoltare armo
nioasă a economiei româ
nești. municipiul Petroșani 
se încadrează organic în e- 
forturile întregului popor 
entru sporirea continuă a 
tpacităților de producție, 

pentru dezvoltarea și per
fecționarea multilaterală a 
întregii vieți social-econo- 
mice.

In primii doi ani ai actua
lului cincinal s-au alocat și 
se realizează în Valea Jiului 
un volum de investiții în va
loare de 1,5 miliarde lei • 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a capacităților de pro
ducție, din care numai la 
cărbunele cocsificabil și e- 
nergetic cu 1.52 milioane 
tone. S-au pus în funcțiune 
și dat în folosință importan
te obiective industriale și 
social-culturale. din care pu
tem aminti: intrarea în 
producție a minei Livezeni. 
complexul puțului cu schip 
al-minei Dîlja. cele de la 
Uricani și Petrila est, com
plexul administrativ Bărbă- 
tenî. noi stații de aeraj și 
compresoare. complexul hi
drotehnic de la Valea de 
Pești, magistrala de aducțiu- 
ne a apei potabile pentru 
orașele Și localitățile din 
vestul municipiului, noile 
construcții ale liceelor de 
cultură generală Petroșani 
și Lupeni. complexul liceu
lui industrial Petroșani. 
1740 noi apartamente, că
mine si cantine pentru ne- 
familiști in Petroșani, Vul
can și Lupeni, o creșă-grâ- 
diniță cu 300 locuri la Pe
trila. casa de cultură Uricani 
și alte numeroase obiective.

In primii doi ani ai ac
tualului cincinal au absolvit 
primele promoții de 233 e- 
levi ai școlilor generale de

10 clase. 305 absolvenți a; 
liceului industrial și 176 ai 
cursurilor de subingincri. 
Au fost repartizați să lucre
ze în municipiul nostru 70 
ingineri, 38 medici, 136 pro
fesori și educatori, alte ca
dre cu studii superioare Și 
de specialitate. In prezent 
lucrează în municipiul 
tru peste 600 ingineri, 
profesori, și educatori, 
proape 200 medici. Iată 
cîteva din realizările 
importante obținute, 
acestea fiind strîns 
de ajutorul pe care ' l-am 
primit din pariea conducerii 
superioare de partid și de 
stat, constituind totodată ro
dul activității comuniștilor, 
al organizațiilor de partid, 
al tuturor oamenilor mun
cii din localitățile Văii Jiu 
lui.,

Dacă ne raportăm activi 
tatea la exigențele noi cu
prinse în prevederile hotă- 
rîrilor Conferinței Naționa
le, în indicațiile și recoman 
dările secretarului general 

al partidului cu prilejul vi
zitei de lucru în municipiul 
nostru în toamna anului 
trecut, în documentele Ple
narei C-C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie 1972, ne dăm sea
ma că mai avem încă mult 
de făcut pentru a ne ridi
ca la nivelul cerințelor pe

E.M. Vulcan. Sectorul II. 
Bilanțul primului schimb al 
anului : față de cele 220 to
ne preliminate s-au recepțio
nat „la ziuă" 257 tone...

Cu șeful de brigadă Dumi
tru Milea aveam cel dinții 
schimb... de replici din noul 
an :

— Cum s-au comportat or
tacii in schimbul inaugural ?

— Bine, formidabil aș zice, 
a mers treaba strună ! Am 
creat toate condițiile ritmi
cității. preluarea de la schimb 
la scțiimb se poate face 
mal...

— Evidențieri ?
— In 

străduit 
dreptul, elanul, dăruirea in 
muncă au răspuns prezent la

general, toți 
să pornească

nor

G prii mă

Vi Xatajul
Vi Vpspasiăr 

i -p tare... St

ăzu

apel
și-ai
porni 
rrecei el nici unii 
ne lc sapi mai ț

să

1973... 1
— Să 'nu râminem sub plan 

niciodată, lună dc lună să ne 
realizăm sarcinile și — în 
inima fază — ne angajăm să 
dăm peste ce-avem prevăzut 
în ’73, 1 000 tone...

Șeful de schimb Vasile Vio
rea. minerii Mihai Voitic 
\lcxanciru Cîmpeanu. ajuto 

rul de miner Vasilică Miță și 
vagonetarul Constantin Aldea 
au confirmat cci dinții acest 
angajament 
anului...

numărul unu al

T. MORAR

nos- 
1450 

a- 
doar 
mai 

toate 
legate

De la mina Lonea. tovarășul Ion Bălănescu. inginerul 
șef al minei, ne-a comunicat, de asemenea, ieri la sfirșitul 
primului schimb, o primă veste îmbucurătoare. După ce 
colectivul sectorului III a încheiat luna decembrie cu un 
plus de 2 876 tone de cărbune și și-a pregătit cele 3 abataje 
frontale din blocul 6. schimbul I a beneficiat de o linie de 
tăiere activă favorabilă realizării sarcinilor de plan. Din 
cele trei noi frontale ale sectorului, schimburile conduse 
de Ion Baciu, Ion Cojocarii și Constantin Bîgu au încărcat 
150. 113 și, respectiv. 105 vagonete de cărbune, depășind 
ori realizînd sarcinile de plan.

A

I 'i plus — 
300 tosae

(Continuare in pag. a 3-a)

3 ianuarie 1973. Orele 14,36. 
Dispecerul Iul iu Kiss, de la 
preparația cărbunelui Petri la 
informează telefonic pe Ște
fan Konicska, dispecerul de 
serviciu al Centralei, că sec
ția brichetare, la finele schim
bului condus de inginerul 
Gheorghe Biro și de mais
trul principal Iosif Maior, 
mecanicul șef al uzinei, că 
s-au produs primele 300 tone 
de brichete, dintre care 223 
tone s-au și livrat beneficia
rilor din (ară. Semn bun de 
ritmicitate, de onorare exem
plară a sarcinilor de plan 
incă din schimbul I al anu-

CALE

ac- 
sta-

c-o-

V
Temeiul bucuriilor prezente In tovărășia tinereții

si viitoare
Gătită anume de sărbătoare 

împodobită cu tradiționalul 
brad din care se revărsau 
scinteieri de argint și ilumi
nată feeric, sala restaurantu
lui .J’aringul" din cartierul 
Aeroport aj Petroșaniului a 
fost gazda primitoare a peste 
o su lă 
rele mii 
la Uzina 
-troșani
noasa 
preuuă 
trecut

de salariati de la tine- 
Livezeni și Diija, de 
de utilaj minier Pe- 

și de Ia minele 
și 
cu familiile lor.
aici revelionul

Petrila.
Ani- 
im-care.

•. au pe- 
revelionul 1973.

La una din mesele încărcate 
cu pahare pline și bunătăți 
se aflau tinărul maistru losff 
Palfi de la atelierul mec 

Dîlja împreună

electricianul Gheorghe Simion 
de la sectorul VII al aceleiași 
exploatări.

...Este miezul nopții. Pen
tru cîteva clipe lumina se 
stinge. Apoi, intr-un entu
ziasm mineresc s? ciocnesc 
pahare, se adresează urări 
de sănătate, de noi realizări 
in muncă — temeiul bucuriilor 
prezente și viitoare — si tradi
ționalul „La multi ani" 1 In 
aceste clipe i-am cunoscut, do
minați de o veselie molipsitoa
re și pe Ludovic Tereny, mi-

loan CHIRAȘ.
corespondent

Draql tovarăși șl priPtenl,

Cetă(cni <ii Republicii Soclallsle Romania
Peste cîteva minute vom incheia anul 

1'172. «u conștiința am parcurs o noua 
?i importantă etapă pe calea edificării so- 
' ielătii so< ialislr inultilal-i il dezvoltate iu 
România. Și in acc'.l an muncii an
obținui succese <!«• seamă in toate dome
niile de activitate. In industrii#. planul pro
ducției a fosl depășii, iar ui agricultură 
am obținui cea mai mare producție din 
istoria tării. A luat un puternic avint în
trecerea pentru realizarea cincinalului ina 
inie de termen. \u continuat să se dez
volte invătămintul, știința, mia. cultura, 
s-a îmbunătățit nivelul de Irai, a crescut 
gradul de civilizație al întregii noastre na
țiuni socialiste.

ț In arest an, Conlerințti Națională â 
partidului a luat hotăriri de < na mai mare 
însemnătate pentru accelerare,i dezvoltării 
economico-sociale a întregii tari, iar Ma- 

i tea Adunare Naționala a adoptat o serie 
l de legi menite sa perfecționeze in conti- 
i nuare relațiile de producție, organizarea 
| societății noastre - icialiste. Zilele trecutf 
I am sărbătorit împlinirea unui sfert de se- 
icol de la proclamarea republicii viclo- 
»rio epocala ce a încununat lupta revolu
ționara a poporului nostru, condus de 
Partidul Comunist Român, pentru liberta
te națională și socială, pentru progres și 
o viată mai bună.

Apreciind abnegația și entuziasmul oa
menilor muncii în obținerea tuturor rea
lizărilor pe calea edificării socialismului, 
doresc să adresez in această clipă solem
nă cele mai calde felicitări eroicilor fău
ritori ai vieții noastre noi — clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, întregului nostru popor liber și 
stăpîn pe soarta sa.

Planul pe anul 1973 prevede un puter
nic avint in industrie și agricultură, ridi
carea calității și eficientei întregii activi
tăți economice, in vederea sporirii avuției 
naționale și creșterii bunăstării întregului 
popor.

Stă în puterea fiecăruia dintre noi de a 
realiza in cele mai bune condiții planul pc 
anul viitor. Convins că fiecare cetățean la 
locul său de muncă își va face pe deplin 
datoria, vă doresc din toată inima, dragi 
■ ompatrioti, succese cit mai mari in acti
vitatea consacrată prosperității patriei, tra
ducerii în viată a mărețului program ela
borat de Congresul al X-lea al partidului.

Dragi tovarăși,
In anul care a trecui, România a desfă

șurat o amplă activitate internațională in 
slujba destinderii, păcii și colaborării.. S-au 
întărit și dezvoltat relațiile noastre de 
prietenie și colaborare cu toate țările so
cialiste, s-au lărgit , legăturile cu tinerele 
state independente,/s-a extins colaborarea

multilaterală <u celelalte țări, 1n spiritul 
coexistenței pașnice.

Evenimentele din aoeM an au adus noi
■ ->nfirm.in justeții politicii promovate do 
România, iu demonstrat încă o dată rea
lismul aprecierilor partidului și statului 
nostru cu priviri? la evoluția vieții Inter 
nalional--. Deși pe planeta nouslru mal ard 
im a llăcărilc- războiului, se mențin surse 
-Io < onflicl și încordare, dominanta dezvol
tării istorice o constituie afirmarea tot 
mai pulerniră a voinței popoarelor de a 
trai in pace- -i bună inlelogere. Forțele 
înaintate de pretutindeni acționează pen 
tru realizarea unor schimbări progresist» 
in dezvoltarea societății, pentru abolirea 
politicii imperialiste do agresiune și do 
ininație, de iorla ■ i unenințare cu forța 
pentru promovarea m relațiile interstata 
ic ,i principiilor independentei și suvera 
nitălii naționale egalității depline in drop 
turi, neamestecului 'm treburile interne ș* 
avantajului reciproc.

Dorim ca anul 1973 ->ă marcheze noi 
progrese in dezvollacu. proceselor poziti
ve care au loc in viata internațională, să 
ducă la soluționarea, in spiritul păcii, 
noi și noi probleme caro confruntă omo 
niroa. sa fie anul tinerii conferinței euro 
perie pentru securi tale, imul unui nou și 
important pas înainte pe »dlea conlucrării 
rodnice intre, națiuni. împreuna cu toate 
popoarele iubitoare do pa<e, dorim ca no 
ui ni să duca la încetarea războiului din 
Vietnam și in întreaga Indochină. la slin 
gerea conflictului din Orientul Mijlociu, 
la întărirea securității și destinderii inter 
naționale.

România intră în noul an hotarită să-și 
aducă contribuția activă la normalizarea 
- limalului international, la instaurarea pă ’ 
fii și securității in lume. Considerăm că. 
acționînd unite, popoarele pot pune bazele 
unei lumi mai bune, mai drepte, eliberate 
de coșmarul războaielor, ale unei lumi în 
' arc fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber, bucurindu-se nestingherit de roadele 
muncii sale, de cuceririle civilizației uma
ne.

Stimați tovarăși,
Fie ca anul 1973 să aducă poporului ro 

mân noi și însemnate victorii pe calea 
progresului socialist, a bunăstării și feri 
cirii tuturor celor ce muncesc. Fie ca în 
noul an omenirea să repurteze noi succe
se in lupta pentru împlinirea nobileloT 
idealuri de pace și colaborare!

Înaintea ultimelor bătăi de orologiu din 
acest an, doresc să vă adresez din tot su 
fletul, dragi cetățeni ai României socialis
te -.— muncitori, țărani, intelectuali, băr 
bați și femei, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități

- cele mai calde urări de sănătate și via 
tă lunga, un an nou fericit, satisfacții și 
bucurii depline, realizarea tuturor dorin
țelor și aspirațiilor de mai bine!

La mulți ani, dragi tovarăși și prieteni!

Atențiune, trenul 
celerat 242 sosește in 
tie...

Aceasta a fost prima 
municare din noul an, care
a răsunat in difuzorul de 
pe peronul gării Petroșani. 
Apoi, în zgomotul roților 
de vagoane, șuierături de 
locomotivă, comenzi, sem
nale, telefoane, ceferiștii 
din tura de serviciu de la 
mișcare, și-au adresat acel 
„La multi ani!" spus din 
toată inima...

In clipa in oare am pășit 
cu totii un nou prag spre 
împliniri, oamenii „gării", 
aceia care însuflețesc prin 
munca lor gigantii „dru
murilor de fier" au ve
gheat ca întotdeauna trafi
cul feroviar. Totuși, vacar
mul obișnuit al vieții sta
ției în această noapte a a- 
vut o notă aparte...Era ora 0. In sala de dans 

a Casei de cultură din Petro
șani, ornată în ghirlande, lu
minată de lampioanele colo
rate dominate de un maies
tuos pom de iarnă s-a pornit 
clinchetul cristalin al paha
relor. Emoții la confluența 
timpului ! Anul 1972 își ia 
bun rămas, predă ștafeta lui 
’73. Se fac urări de sănătate, 
de împliniri. însoțite de îm
brățișări, de sincere strîn- 
geri de mină. E momentul în 
care, acompaniate de tradi
ționalul „Mulți ani trăiască", 
inimile tuturor tresaltă dc 
misterioasa emoție a pă
șirii într-un nou an, în care 
gîndurile, speranțele, năzuin
țele, vor prinde contururi, vor 
începe temelii, vor cimenta 
idealuri...

Buna dispoziție se întețește, 
stările stropite cu mister se 
estompează. începe dansul. 
Revelionul tineretului e domi- 
năt din ce in ce de bucuria 
tinereții, a unei tinereți să
nătoase. febril de sănătoase. 
Dipă dans, observăm la o-

Pocol 
șeful 
mina

de-
Mesaj la ora „0“

(Continuare in pag. a 3-a)

masă familia lui Gh. 
— cunoscutul miner, 
brigăzii de tineret de la 
Dîlja, Ne apropiem.

— La mulți ani ! Vă
ranjăm cu o întrebare. Cu ce 
gînduri ați intrat în ’73 ?

— Sănătate, atît mie cit 
și soției și. pentru că, conduc 
o brigadă dc tineret, cea mai 
mare dorință ce o am, e sâ 
realizăm ce ne-am propus 
pentru anul acesta : Să dăm 
peste plan 1 000 tone de căr
bune. Ar fi una din bucuri 
ile anului '73. A doua. să 
termin cu bine liceul indus
trial minier unde sînt în a- 
nul V la cursul seral. Pe ur
mă, împreună cu soția, dorim 
Un fecior... care ne-ar adu
ce o și mai multă fericire în 
căsnicia noastră...

— Mi-am propus ca anul 
acesta să depun tbaie efortu
rile pentru a mă realiza ca 
inginer, ne-a răspuns între-

Ion LICIT’

(Continuare in pag. a 3-a)

IN MIJLOCUL NATURII
Ca in fiecare an. natura 

cu frumusefile-i aparte, a 
atras și de această dată nu
meroși pasionați care au 
dorit să petreacă Revelio
nul în ambianța plăcută a 
pădurilor de brazi si izvoa
relor. nelăsindu-sc nicide
cum descurajați de absen
ța zăpezii. Astfel, cabanele 
din municipiul nostru — 
Cimpu lui Neag, Straja, Ru-

Gambrinu.s. recent inaugu
rat. ou lost gazde primitoa
re pentru sute de familii 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului — mineri, 
constructori. energeticieni 
și alte categorii. Intr-o at
mosferă de veselie și opti
mism. Ia crearea căreia a 
contribuit din plin atenția

Cine slnt 
au pășit 
noului an 
șani ? Ce s-a petrecut 
in acest timp?

...Lăcătușul de revizie . _ 
sile Opreanu a pregătit pri
mul tren personal din 1973 
iar impiegatul de mișcare 
expeditor Octavian Vrăji- 
toru a fost cel care i-a u- 
rat obișnuitul „cale libe
ră !“.

Ora 0,26, 
de marfă ___ _
2 508 tone în loc do 2 000. 
compus in statie, a fost ex
pediat ; nu înainte, insă, de 
a fi fosl pregătii pentru că
lătorie de lăcătușii de re
vizie Ioan Iscru și Gheor
ghe Fuiorea.

In cabina blocului turn 
de comandă, „atotstăpini- 
tori" ai operațiunilor de cir
culație a trenurilor și ac
țiunilor de manevră din 
s*atia Petroșani, călători și 
triaj. ..petrec” de anul nou, 
comuniștii Viorel lacob 
Zoltan Pop, impiegati 
mișcare-dispozitori.

Ioachim Oprea, șei de 
ră, Ion Boldura, oporator- 
programator, Vasile Tîrc și 
Emil Lăcătușu. impieqati de 
mișc are-exterior. Dumitru 
Murărețu și Andrei Didioai- 
că, șeii de manevră, alături 
de c 
na

anonimii care 
muncind pragul 

în gara Petro- 
aici

Va-

Primul tren 
cu tonajul de

și 
de

tu-

ei amintiți au format mi- 
de oameni care a ve-

I. M. Ionica FIERARU
(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)

Petre Borilă
Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România

Comitetul Central 
Român, Consiliul de 
niștri ale Republicii 
tă cu profundă durere 
după o lungă și grea
ianuarie 1973, a tovarășului

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMAN

Din partea
Comisia pentru oiganizar<--> 

funeraliilor tovarășului Petro 
Borilă comunică :

Sicriul cu corpul neinsufh- 
lit al tovarășului Petre Borilă 
va fi depus la Palatul Mani 
\dnnciri Naționale.

al Partidului Comunist 
Stal. Consiliul de Mi- 

Socialiste România anun- 
încetarea din viata 

.suferință, în ziua do 2 
Petre Borilă,

vechi militant al mișcării muncitorești revo
luționare, activist de frunte al partidului și 
statului nostru, luptător devotat pentru cau
za socialismului, pentru întărirea și înflori
rea patriei.

CONSILIUL
AL REPl’BLICII

SOCIALISTE ROMANIA

comisiei de organizare
Pentru a-și lua rămas bun 

cetățenii vor avea acces joi, 
1 ianuarie a.c., intre orele 
9-14.

Mitingul de doliu va avea 
loc la Palatul Marii Adunări

DE STAT CONSILIUL DE 
MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

a funeraliilor
Naționale, in ziua de 4 ianua
rie, ora 14,00, iar inmormin- 
tarea in jurul orei 15.30 la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului >i 
î patriei, pentru socialism.



*»

„Să pășim în cel de-al doilea 
sfert de veac de republică ani
mați de dorința de a face totul 
pentru sporirea in continuare a 
avuției naționale, înflorirea e- 
conomiei, ridicarea bunăstării 
și a gradului de civilizație a 
vieții întregului popor, pentru 
ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație".

NICOLAE CEAUȘESCU
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PETRE CONSTANTIN

ic

științe ale contemporanilor mi
neri care dau, acolo în a- 
ciincuri, măsura faptelor de 
muncă — de glorie =. pe ver
ticala prezentului. In acest al 
doile3 caz, al comparațiilor pe 
tărîmul gingaș al conștiinței 
pentru care unitățile de mă
sură ale lui ’47 au dispărut, 
s-au pierdut in adlncimea ce
lor peste opt mii de zile de 
muncă și tot atîtea mii de 
nopți nu mai avem la îndemî- 
nă „date istorice certe*1. Nu 
avem la îndemînă decît ima- 
qinea omului din trecut, co
pleșit de grija zilei de miine 
— și el moștenire a unei ex
ploatări nemiloase — a omu
lui care în 23 August s-a ri
dicat din ingenunchierea ca
pitalistă, căruia in 30 Decem
brie 1947, privirile i-au fost 
luminate de raza de soare a 
unui viitor luminos. Astăzi, 
qrijii cotidiene amintite, i-a 
luat locul încrederea. Pe fun
dalul afirmării suveranității 
maselor au fost consolidate 
principii de muncă și de via
tă socialiste, umanitare, întru- 
chipînd idealuri din cele mai 
scumpe poporului nostru, pen
tru cucerirea cărora s-au dă
ruit vieți omenești, au căzut 
pe baricade eroi ai națiunii. 
Și tot astăzi, muncii silite 
(pentru un codru de pîine) din 
anii premergători eliberării, 
i-a luat locul participarea ple
nară, colectivă a oamenilor, 
care și-au cucerit dublul man
dat de proprietari și producă
tori ai bunurilor de pe întreg 
cuprinsul țării.

— Cu ce ginduri lrăiți a 
cesle ultime zile ale primulu

Astăzi, cînd spui minerit, 
pe multe meleaguri ale 
țării, acest cuvint a- 

mintoșie un nume : Petre Con
stantin, Erou al Muncii Socia
liste. Rezonanța acestui nume 
ne sugerează prețuirea de care 
se bucură minerii, stima cu 
care sini înconjurați pentru 
munca lor plină de abnegație 
și răspundere. Cind spui mina 
Lupeni, înțelegi loan Mondo- 
ca, Vasile Rușiloru, Mihail 
Olaga, Vasile Caila, loan Gi- 
rea, Vasile Rus și atiția alți 
mineri ale căror eforturi co
tidiene dau, drept rezultat, 
căldură și lumină în casele 
noastre. Cînd spui mina Vul
can, gindul le duce la un 
Dudescu sau Aelincăi, la Frîn- 
cu, Calotă, Tudorache, Antal 
Sănăuțeanu, lascu sau Gheor- 
ghe Hang. Pelrila este și ea 
legată de un Tăiam sau Ți- 
găieru, Voicu, Mionici, Avar- 
varei, sau Kadar. Alexe.Ena- 
che sau Zaharia. Din Uricani 
pîhâ la Lonea, alți eroi ai a- 
batujelor — Grădinarii Con
stanții!. Gheorge Scorpie, Cos- 
lache Zaharia. Augustin De
meter. Dionisie Daria. Aurel 
Cristea, Pc-t.ru Scredeanu, Lu
dovic Repaș, Hristache Borș, 
Constantin Bîgu și atiția al
ții — au ridicat mineritul la 
rote de rară măiestrie profe
sională, s-au ridicat pe ei în
șiși, cu fiecare zi coborită în
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idîncuri (nu ne putem refuza 
paradoxul) pe treptele afir
mării personalității lor multi
ple. Dar, cînd spui Petre Con- 
-tantin sau Ludovic Repaș, 
cind pronunți numele atîtor

COSTACHE ZA H ARI.1.
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nostru sfert de veac al Repu
blicii ? am întrebat ia sfîrși- 
tul anului trecut mat mulți 
mineri. Ce au însemnat pentru 
dv. cei 25 de ani de Republi
că ? Cu ce gloduri înlrațl în 
ai doilea sfert de veac socia
list ?

— Iată cîteva întrebări ca
re pot conduce la răspunsuri 
dintre cele mai sugestive. Dar, 
vom lua drept răspuns, în Jo-

O clipă de răgaz Ia ieșirea din mină. într-una din ultimele zile ale sfertului de veac socialist încheiat la 30 
Decembrie 1972. In clișeu, minerul șef de brigadă Eugen Voicu de la E.M. Petrila împreună cu cîțiva ortaci de 
muncă.

mineri de astăzi, personalita
tea lor — pentru că și-au eu
forii o personalitate — te in
vită la o încă reflecție.

8^ '47 mineritul însemna
. iiriient. Capitalul de 

• eț de atunci — enlu- 
.-ia .ui și încrederea — a mai 
cișligal un CE, prinos al va$-

ILIE D '/AVAN

nor roade pentru hambarele 
altora — nc-a declarat mine
rul loan Ciobotaru, de la mina 
Vulcan. Apoi : Cei 25 de ani 
de Republică, au însemnat un 
mare cîștig pentru toată so
cietatea.

Fostul fiu de țărani săraci, 
minerul consacrat de astăzi 
are răspunderea unui loc de 
muncă și a unor oameni. Este 
șef de schimb în brigada con
dusă de Nicolae Aelincăi. In 
ultima lună, a primului sfert 
de veac socialist cind întreaga 
țară și-a intensificat eforturi
le pentru a cinsti sfertul de 
veac al Republicii pe măsura 
însemnătății acestui eveni
ment, Aelincăi și ortacii săi 
și-au depășit sarcinile de plan 
cu peste 15 la sută — adu- 
cind prinosul muncii lor rod
nice, despre care minerii știu 
că va intra în „hambarele11 
patriei, ale poporului. Aceeași 
convingere o au minorii lui 
Dudescu (115 la sută), Tudo
rache (121), Antal (154), Stoi
ca (107), Costea (109) și alții 
din abatajele Vulcanului, ale

apte, în locul vorbelor. 
Tone de cărbune — în 
care sînt încorporate e-

turile cotidiene ale mineri
lor — în locul unor cuvinte, 
care, oricum le-am ticlui, nu ar

7*r

Ion Sorescu a minerit în 
Valea Jiului, 18 ani. Oare cîl 
cărbune — cită lumină și căl
dură — înseamnă 18 ani de 
abataj ? Oare cu ce unitate 
de măsura pot fi cintarite băr
băția și priceperea acestui co
munist? Dar a celor care au 
minerit mai mult ? Nici cei 
15 ani de abataj ai minerului 
Alexandru Oltl, nu atîrnă mai 
puțin. In condițiile mineritu
lui modern, acești ani nu au 
avut, însă, puterea să-l obo
sească, să-l îmbătrînească, 
cum le-a fost dat părinților 
noștri. Cu fața lui senină, e- 
< liilibrală, ncumbrită de gin
duri sau frămîntări, Olti nu a- 
rată a avea (fără exagerări) 
mai mult de 28-29 de ani.

Gheorghe Bejan este, și el, 
Șef de schimb. Rostindil-ne nu
mele brigăzii în care lucrea
ză, l-am privit de îndată cu 
un plus de considerație. (Oa
menii dau măsura faptelor, ei 
„sfințesc” locul). Considerația 
era izvorîtă din ronumele șe
fului de brigadă. Eslc vorba

ru a multor exploatări de mai 
miră pondere, constituie o au
tentică școală a eticii munci
torești.

— 1 uptăm cu toții pentru o 
producție superioară, ne spune 
linărul șei do schimb, negă
sind pentru moment,»la înde
mînă, alte cuvinte prin care 
să-și exprime adeziunea lui 
intimă, atașamentul lață de 
o cauză pentru care înțelege 
că trebuie „să lupte". Ne dăm 
Interesul să extragem cil mai 
mult cărbune. Este interesul 
nostru, interesul patriei.

a nul 1972 a însemnat 
pentru municipiul nos- 
tru anul unor confrun

tări deosebite. Cu neprețuitul 
sprijin al conducerii de par
tid și de sat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, greută
țile minerilor au fost învinse. 
De la memorabila vizită a se
cretarului general al partidu
lui, in Valea Jiului un nou 
impuls a fost dat activității 
generale de la exploatările 
miniere. Lunile octombrie și 
noiembrie au fost încheiate 
cu frumoase realizări prin ca
re minerii au dat glas senti
mentelor lor de recunoștință 
pentru grija ce li se poartă. 
Apoi, în decembrie s-a resim
țit mai plenar, angajarea mi
nerilor, în această ultimă lu
nă a anului, dar mai ales în 
această ultimă lună din sfer- 
lul de veac al Republicii. Mă
reața aniversare- a fost întâm
pinată cu fruntea sus, așa 
cum le stă bine minerilor.

— De cînd a venit tovară
șul Ceaușescu în Valea Jiu
lui, am dat peste plan, în fie-

tru realizarea cărora minorii 
au propus soluții de aplicabili
tate Imediată, dovedind că le 
< ste propriu interesul de a 
vital Iza și dinamiza mineri
tul. Aceste fapte — inițiative 
— petrecute in ultimul an al 
sfertului de veac, ne indică 
c<Yla înaltă a răspunderii so
ciale, profesionale pe care s‘e 
află minerul, la ce tensiune 
a faptelor îșl manifestă an
gajarea, pe ce suport îșl si
tuează interesele personale ca
re se contopesc cu cele ale 
colectivității.

ION SORESCU
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ului proces de perfecționare 
politică, de adîncire a unor 
■•oi trăsături de conștiință, de 
alificare profesională, astfel 

■ ă, după 25 de ani, mineritul 
înseamnă: 1) plan strict pro
fesional — mecanizare, orga
nizare, concepție și 2) pe un 
alt plan, acela al entuziasmu
lui de altădată, înseamnă dă
ruire plenară, atașament fier
binte. Drept argument acestor 
afirmații ne stau oamenii, cu 
relatările lor sincere, obținu
te in aceste zile premergătoa
re sfîrșilului de an.

— In trecut mă număram 
printre miile de copii al ță
rii, pentru care părinții nu a- 
veau timp cind soseau acasă 
sleiți de muncă, de pe ogor. 
Mă număram printre copiii 
caro priveau cu îngrijorare în 
jur, iar unii dintre noi țineam 
spatele fragil la încărcatul u-

căror tone extrase in plus se 
adaugă avuției naționale ca 
recunoștință vie pentru grija 
cu care sini înconjurați.

convinge cu aceeași putere de 
convingere ca a faptelor. E- 
forturi ale brațelor viguroase 
de mineri, dar și’ al^/gindirii 
lor creatoare — acesta este 
răspunsul minerilor, în aceas
tă maniera restituie ei socie
tății, ceea ce. au primit în 
douăzecișicinci de ani.

— Cu 25 de ani in urmă e- 
ram ucenic la o făbrlcuță din 
Pitești, ne-a declarat un alt 
miner, șeful de schimb Ioan 
Sorescu, de la mina Lupeni. 
Nu-mi este greu să-mi imagi
nez ce curs ar fi luat destinul 
meu dacă nu se petrecea ac
tul de la 30 Decembrie. Toc
mai de aceea, în mine era și in 
mulți ortaci, pe care-i cunosc 
așa cum mă cunosc pe mine, 
s-a sădit convingerea că tre
buie să fiu fruntaș în flecare 
zi, să ne sporim eforturile 
pentru a consolida cuceririle 
obținute in sfertul de veac al 
socialismului.

TODORUȚ MAFTEI
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de Vasile Caila, partenerul — 
de întrecere bărbătească — al 
lui Petre Constantin. Abatajul 
lui Caila, frontalul acesta din 
care iese o producție egală

care lună, cite 1 000 de tone 
de cărbune, ne-a spus mine
rul Florea Ionescu, din bri
gada lui Nicolae Bokor, de la 
mina Aninoasa.

Dar nu numai Bokor și or
tacii săi de la această mină. 
Și nu numai la această mi
nă, ci pretutindeni in Valea 
Jiului, activitatea minereas
că s-a afirmat la cotele su
perioare ale vredniciei. Bri
găzile lui Grădinarii. Roman 
și Petre Constantin de la mi
nele Uricani, Aninoasa și Lu
peni au declanșat o vie în
trecere, prin inițiative de ma
re valoare pentru producție. 
,.O sută de metri liniari de 
avansare în galerie", „patru 
cîmpuri pe zi și aripă în a- 
batajele cameră", „două ci
cluri în plus pe lună la fron
tale" — sînt inițiative pen-

Am stat de vorbă, in acesr 
te zile, cu numeroși mineri 
din municipiul nostru. Serb 
nificativ, tuturor le aparțin 
amănunte bioqrafice apropia
te : ani mulți si rodnici de 
minerit. cîștiguri frumoase, 
ca rezultat al muncii pline 
de răspundere — ar fi un 
grup de amănunte, dacă a- 
reste, amănunte pot fi grupate 
după cîteva criterii. O viață 
liniștită, plină de încredere 
in viilor, un cămin îmbelșu
gat în care sini așteptați cu 
dragoste și stimă — ar fi un 
al doilea qrup de amănunte. 
In fine, al treilea grup ar cu
prinde sentimentele lor — a- 
tașamentul fierbinte de care 
am amintit mai sus. adeziu
nea totală față de ceea ce ei 
numesc „cauza mineritului" 
(o denumire simplă, dar prin 
care minerii înțeleg multe lu
cruri) convingerea că tot ceea 
ce fac acolo în subteran, es
te spre folosul întregii socie
tăți. Nu avem unități de mă
sură pentru aceste sentimer 
Nu putem face comparații 
re să sugereze saltul calf 
realizat in perimetrul ir, 
nar al conștiinței, în din 
siunile muncii din abataje 
Văii Jiului, acolo unde mine
ritul cunoaște valențe noi pe 
măsura celor ale omului îna- 
intat al societății noastre a- 
flată in plin progres.

In locul comparațiilor, sau

cun.i.1, >. ;:.v ,i . ;i,it asigurate la un nivel tot mai sporit,
prin grija cu care >ir.i înconjurați, prift înfăptuirile realiza tc pe planul vieții sociale.

FOTO : Ion LICIU

GHEORGHE BEJAN

al altor cifre de strictă și 
funcționărească evidență a 
producției, (nu întotdeauna 
destul de semnificative: de 
cile ori recordurile de ieri, 
nu rămineau a doua zi de 
..căruță", de cîte ori minerii 
nu s-au autodepășit!) am ales 
pentru ilustrarea acestor rin- 
duri însăși chipurile luminoa
se ale minerilor.

Chipurile acestor făurari 
din adincuri care înscriu prin 
fapte de muncă, istoria zile
lor noastre, care încep într-o 
anqajare deplină, al treilea an 
al actualului cincinal, animați 
de dorința de a face totul — 
după îndemnul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru 
sporirea în continuare a avu
ției naționale, înflorirea eco
nomiei, ridicarea bunăstării î 
a gradului de civilizație a vie
ții întregului popor, pentru ri
dicarea României pe no} calmi 
de progres și civilizație.

Cu această hotărire Incc j 
minerii, al doilea sfert da 
veac al Republicii.

I. MUSTAȚA

t.ru
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Temeiul bucuriilor prezente și viitoare
(Urmare din pag. 1)

o-

In mijlocul
naturii

șj,

al 
d,

de plan și sd dea M 
in plus

obiec-

(Urmare din pag. 1)

trecem cu hoterire la
ișa fel incit pînă in 
parte a lunii ianua- 

fie întocmite proRra- 
plenuri de măsuri 

• in fiecare unitate, 
ultimul loc de mim
are muncitor 

sarcini li

numite prilejuri, 
mi mult ca aricind 

i serviciile aect 
ibut ui civili? 

telefonul. Telel 
ănt prietenilor, celor nesp 

zmbrilor f 
ni-i dorim cit 
torim sA le 
Dorim sft le

alonarea 
wcinilor di 

r . luni si trimestre de-a Iun 
gul anului să sp evite anii- 
narea nc.histificalâ a sare ini- 

»i grele tn lunile 
noiembrie si

s <■■)<>,

Demaraj viguros în 
îndeplinirea sarcinilor

octom- 
tlercmbrir.

cuvlntul
Cenu<c<cu la Plenar, 
el PC.R din noiem 
anul 1973 este ur 
lărîtor. îndcplinirei 
derilop eoannmice 
cest an constituind 
•u siguranța deplin 
tuirii cincinalului 
de termen, Modifi 

survin In 

ttvă creștere-.
d? plan oe ansimblul mu- 
nicipiului în ac€*t an.
Va trebui să realizăm '

rirn pro- 
muncn, să creas

că producția dp cărbune 
cncsificabil și energetic 
6 4 la *utâ. producția 
rnercie, dc lemn
dc fire și fibre de 
artificială si alte

M roub-ăm în
bor>e conditîuni și înainte 
dc termen volumul de in
vestiții la nivel de 726 mi- 
’'f>anc lei pentru a pune în 
funcțiune noi rapacități de 
nroducție. Se vor dezvolta 
și în continuare exploatări
le miniere. îndeosebi Băr- 
băteni și Livezeni, se va 
deschide cîmpul minier Ho- 
biceni. se vor moderniza și 
crește capacitățile de pro
ducție la preparat ia cărbu
nelui Lupeni. la fabrica 

-..Viscoza**. Se va continua 
pozarea magistralei de a- 
ducțiune a apei potabile la 
Petroșani, se va pune în 
funcțiune stația de epurație 
,.D3nuțoni“ și sc vor termi
na lucrările de electrificare 
a căii ferate Filiași—Petro
șani—^Simeria—Mintia. Dc 
asemenea. se va construi 
fabrica de răcoritoare Li- 
vezeni, două școli cu 16 cla
se în orașele Petroșani și 
Petrila, creșe-grădinițe în 
orașele Vulcan și Lupeni, 
1320 apartamente. Vom în
cepe construcția magazinu
lui „Universal" în orașul Pe
troșani. noul spital cu 700 
paturi, se vor moderniza 
drumurile Uricani — Va
lea de Pești, Bărbăleni, Ma- 
eia. numeroase drumuri fo-

angajează de urgență

persona) corespunzător următoarelor meserii :

tmniegați de mișcare
fochiști locomotivă cu a-
buri
manevranți vagoane CALLNDak
acari
lăcătuși revizie vagoane
șef echipă întreținere ca
le ferat?
meseriaș cale
m unci tori necalificați (des-
cărcători cărbune)

Condițiile de angajare și sahi izare sint ce
le prevăzute de H.C.IVL 9?; V și L;:;ea nr. 
12/1971.

Cererile se pot depune zilnic, intre orele 
7—15, la biroul exploatării cu . '•»») în Paro-
șeni, pînă în ziua de 10 ianuarie 1973.

MiCA PUBLICITATE
P1ERDUT legii . <-|ie de sridilu ■- numele Coțolan Iile, 

liberată de U.U.M. Petroșani O declar nulă.

îmbunătățirea con
ții si metodelor

organelor și or- 
de nnrtid. sin- 
a conducerilor

’xamlnărllar cri- 
vățămint^lor oe se 

n activitatea anu- 
înebeiat. să fie tc- 

ttite adunările 
uncii care vor 
rînd. să fie ela- 

prOgname 
adecvate 
fiecărui 

anga- 
oare 

yircinilc de 
încredințate.

Orientarea 
ganizatiilor 
dicat. U.T.C. 
colectiv? sft fie îndreptată spre 
identificarea și valorificarea 
de noi rezerve interne, folo
sirea integrală a tuturor ca
pacităților do producție, a 
timpului dc lucru programat 
pentru ca indicatorii de plan 
să fie îndepliniți obligatoriu 
Ib nivelul lor maximal și — 
așa cum hotărîrea Conferin
ței municipale de partid pre
vede — realizarea lor în toa
te compartimentele cu cel 
puțin 15 zile înainte de fine
le anului.

La toate nivelele trebuie 
să se înțeleagă că planul su- 

tota- 
asu-

plimentar rezultat din 
lizarea angajamentelor 
mate dc colectivele de mun
că. nu ore un caracter facul
tativ. el este parte componen
tă a planutui național unic. 
De aici rezultă răspunderile 
mari ce revin organelor și 
organizațiilor de partid, sin
dicat. U.T.C., conducerilor co
lective din unitățile economi
ce în mobilizarea maselor 
de salariați pentru valorifi
carea superioară a tuturor re
surselor materiale și umane, 
la nivelul cerințelor.

Pentru a înlătura neritmi- 
citatea în domeniul produc-

nlco-ma

Hblh masuri 
nții și mij- 
»wa rea r 
donării te 

alo de^ervir 
nativă a locurilor dc mun

ții și mute- 
productivity 

muncu, recrutarea, califi 
zarea și perfect io narea forțe 
dc muncă, activizarea colecti
velor de cercetători și a ce
lor de orguniztu'e științifică a 
producției și a muncii. Intro
ducerea noilor tehnologii.

Consiliului oamenilor mun
cii de la C.C.P. ii revine im-, 
portanta datorie de a organi
za aplicarea. începînd cu 
acest an. a măsurilor stabi
lite pentru nominalizarea pro
ducției pieselor dc schimb, a 
confecțiilor, mașinilor și u- 
tilajelor miniere ce urmea
ză a se construi pe plan lo
cal în scopul dotării unități
lor aparținătoare Și, in ace
lași timp, a măsurilor ce 
privesc sporirea producției de 
huilă cocsificabilă la nivelul 
parametrilor stabiliți în acest 
cincinal și în perspectivă.

Este necesar ca programele 
de lucru să cuprindă măsuri 
care să conducă la afirmarea 
mai puternică a pîrghiilor 
cointeresării materiale. Recen
tele documente ale partidului 
și statului nostru prevăd ca 
pentru realizarea* planului su
plimentar colectivele de mun
că să beneficieze de stimu
lente materiale, iar pentru 
minerii clin țara noastră, pen
tru cei din Valea Jiului, s-au 
adoptat și aprobat recent noi 
și importante măsuri care să 
stimuleze eforturile și iniția
tivele creatoare ale celor ce 
muncesc. Prin legislația a- 
doptată. salariat ii care reali
zează. cele mai multe bunuri 
vor ciștiga mai mult. Pentm 
înfăptuirea în practică a coin
teresării materiale, corespun
zător principiilor socialiste 
de retribuție, sporirea pro
ducției și a productivității 
muncii, reducerea cheltuieli
lor de producție, să se acțio
neze mai ferm pentru orga
nizarea judicioasă a produc
ției și a muncii. întărirea con
tinuă a disciplinei tehnologi
ce, respectarea legislației 
muncii, a normelor do pro
tecție și igienă. Se impune 
ca o cerință stimularea mun
cii de înaltă 'productivitate, 
de bună calitate, a spiritului 
gospodăresc, lichidarea si
tuațiilor ce pot favoriza sus
tragerea de la îndeplinirea 
sarcinilor și a obligațiilor de 
serviciu, obținerea de veni
turi fără muncă concretă, în 
dauna intereselor generale ale 
colectivității.

Avînd create toate condi
țiile pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate, 
este necesar ca toate organi
zațiile de partid, colectivele 
de conducere din unități, șan
tiere și instituții să acțione
ze cu fermitate pentru apli
carea si înfăptuirea planului 
de măsuri economicn-organi- 
zatoricc, pentru un demaraj 
viguros al producției încă din 
primele zile ale noului an in 
care am intrat.

JOI. I IANUARIE

EVENIMENTE

© 16-13 S-a născut I- 
s >a< Newton, fizician, mate
matician și astronom engloz 
Cț 1948 - Proclamarea in- 

< 'li ' 1 l' i Birui miei. Sflr- 
i . ■ ■ n.iti'mala @ I'•(>()
A unirii -,i riilorul francez Al- 
bmi ( imu Q 1785 S-a 
năst ut scriitorul și filozoful 
german Jacob Grimm O 1966

A lost adopfa’a „Declara
ției dp la Taskenf privind 
prol Ierna Cașmirului și reia- 
țim irido-pakislane/v @ 
i'iio a intrat in vigoare 
Convenția internațională 
tru eliminarea tuturor 
mclor de discriminare 1 
lâ.

i pen- 
(or- 

rasiei-

E
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Anonimul Venetian i 
Republica : Trei din Virginia; 
PFTRIIA: Femei in of -îid ■. 
LONEA Minerul ■ Mary 
Popiris serul. 1-11 ANI

simțim nov
c apropiațl nouă, 

ira d anul pe care-1 
om își trăiește ultime

le momente, in noaptea Re
velionului... Apelăm la tele
fon. Și o voce, mai amabi
lă, mai îmbibată de solici
tudine ea niciodată, ne preia 
prompt comanda. Și ne ser
vește... Simți atunci, în 
noaptea do la cumpăna a- 
nilor, dincolo de tonul acela 
care ni se- pare — sau ponte 
nu ni se pare ci chiar este 
— înc.'ireat dc- poezie, o 
mare bucurie. Bucuria ace
leia care, departe de a fi o 
simplă mesageră, dorește 
din inimă să fie cit mai u- 
tilă, să participe la bucurii, 
să se alăture unor dorințe 
ardente, năzuințelor spre 
împliniri, glodurilor noastre 
înaripate... Cine se ascun
de insă dincolo de acel ton 
care, în noaptea de la răs- 
pîntia anilor, ne este atîl 
de drag — și nu dom- pen
tru că ne ajută, că vădeș
te suprema în’c'.gere — 
respirînd, ca înlr-o declama
ție lirică, altitudini dc mare 
poezie ? CORNELIA SUDI-

CALE LIBERA!
(Urmare din pag. 1) 

gheat fără răgaz trenurile 
din noaptea de la cumpăna 
anilor. Ei au fost acela care 
au raportat dimineața, turei 
do schimb, cu zimbelul de 
satisfacție al datoriei împli
nite... „serviciul a decurs In

V- R o
WșL

ras»-
■

„Aglomerație" Ia toboganul din orășelul copiilor din 
Petroșani.

NOASA ; Cavalerii acrului ; 
VULCAN : Torn. Tora, Tora, 
seriile 1-11 , LUPENI — Cul
tural : Binecuvintați anima
lele și copii; URICANI : O- 
piul și bila.

'VI

ti.OO Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,09 Suma
rul presei ; 9,30 Oda limbii 
române; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Folclor n'i'. i 1 
sucevean ; 10,30 Clubul < 31.i- 
lorilor ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Instantaneu solistic;

1,15 Din tarile sociali •’<•,
11,30 Piese coralo , 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 Inlilniie cu 
i iol<>dia Ropula | i Intepp] ■■ 
Iu) preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prin/; 
14,00 P emul simfonic „Don 
Quijofe"; 14,41 Melodii 
populare; 15,00 Buletin do 
știri; 15,05 Tribuna radio;
15,15 Formațiile Perpetuum 
mobile șl 1 Nuovi Anqeli ; 
15,40 Aspecte de la concer
tul susținut df> ansambluri 
artistice școlare ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Mindr.i cu nu
me (!<•' Ilo.iro ; 16,35 Cint > I- 
lona Moțica și Șlelun Voro
nov ; 17,00 O oră la dispozi
ția dumneavoastră ; 18,00 O- 
relc serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate; 20,45 Consem
nări , 2’.00 Revista șlagăre
lor-, 21,25 Moment poetic; 

TU, VTcfonisla de la „09". 
salariata Oficiului 
și telecomunicații 

în noaptea 
ături dc...

a uuzit 
Ința Și Suc 
•i și CfilăMU 

Vatra' Dumei 
Felicităr 
Un torc

dezinvoltură, cu sini 
te. S-a bucurat alături 
toți. Și parcă toate felicită
rile pe care le-a mijlocit 
i-au fost adresate și ei.

CONSTANTIN LUPU, . 
lectromccanicul dc la „ma
să". cel ce asigură comuni
cația prin sisteme, a fost 
și el în serviciu în timp ce 
se ciocneau primele... pa
hare ale lui '73. Atent și 
grijuliu, a supravegheat în
tregul arsenal al telecomu
nicațiilor de care răspun
de șl... nici rnă< .r lin re
proș tvi-și poate face acum. 
Nu a petrecut revelionul în 
familie, dar a fost alături 
de... marea familie a serrie- 
nilor lui. Și acest lucru în
seamnă mult. înseamnă par
ticipare la bucuriile celor de 
oare e înconjurat...

Oare, -cine ne poale 
piodeca să comparăm 
zui tonului, a vocii 
fonistei de serviciu 
noaptea de neuitat a 
ger ii unui an 
gînd suavități 
cu fiorul liric, 
marii poezii ?

de poștă 
Petroșani, 
de Reve- 
apnrntul

im- 
poe- 
tele- 

din 
scur- 
at înrodnic, 

de nebănuit, 
exploziv, al

V. T.

cele mai bune condiții".
Spre ei se îndreaptă 

durile noastre cu cele 
calde felicitări și urări 
bine. Lor. ceferiștilor,

al

gin- 
mai 
de 

care
au „sărbătorit" revelionul a- 
sigurlnd pulsul normal < 
drumurilor de fier, le adre 
■săm din inimă „cale liberă' 
în 1973, împlinirea tuturor 
năzuințelor.

'•/

&

21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22.30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
do știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

9.00 Deschiderea emisiunii 
Telex.

9,05 Romania în lume ;
9,35 O viață pentru o idee: 

Umberto Nobile (111) ;
10,00 Curs de limba 

Led,ia a 35-a :
10.30 De la Al f i la 

Enciclopedie 
elevi*

10,50 Telecinemateca : 
nul" ;

12,40 Reîntîlnine cu 
reportajelor noastre ;

13,00 Telejurnal ;
13,15 Matineu de vacanță : 
15,00 Le; ții TV pentru lu

cratorii din agricultură, 
îngrijirea răsadurilor 
de legume ' timpurii 
pînă la plantare. Lu
crările de îngrijire la 
culturile de tomate în 
solarii și în cîmp de 
la plantare pînă la re
coltare :

16,00—17,00 Teleșcoală. 
Geografia României. 
Culoarul Timiș— Cerna. 
Filozofie și socialism 
științific. Contradicție 
.și dezvoltare ;

17.30 Deschiderea emisiunii 

nor 5<*f de brigadă in set torul 
II d 1. M. DilJ.i, împreună cu 
NI- olae Ru mi. miner In soc to
rul I d iveieia ; exploatări. 
Pentru noul an. Nicolae Ru- 
su alături de brigada din ca
re I ice parte osie hotărît s<i 
d< a je te prevederile planului 
500 de tone de cărbune.

Cu zimbelul pe buze mi-au

A

in tovarâsia tinereții5 5
(Urmare din pag. 1)

bării noastre tînărul Nicolae 
Lobonț, inginer de la 
U.U.M.P. Aceasta ar întregi 
bucuriile mele, alo familiei
— ale celor în mijlocul cărora 
muncesc...

La o masă, frații Borca, de 
la mina Aninoasa cu soțiile. 
Ion, maistru electrician la 
sectorul II și Gheorghe, elec
trician la sectorul IV.

— Ce ne-am putea
— ne răspunde Borca
Să nu avem probleme pe care 
să nu le putem rezolva la 
mină. Și de aici se vor trage 
tot restul bucuriilor noastre. 
Nu-i așa. Ghiță ? Fratele con
firmă din cap și adaugă :

— Ai uitat sâ spui cg vrei 
să cîștigi la loto o mașina...

Rîsete, voie bună, paharele 
se ciocnesc.

Pe studentul Mihai Aldea 
din anul III facultatea de e- 
lecțromecanică nu l-a surprins 
întrebarea noastră :

— Dorința mea c ca în a- 
cest an să pot îndeplini sar
cinile pe linie dc asociație 
(studentul Aldea este preșe
dintele Consiliului Asociației 
studențești pe facultate) și să 
obțin numai rezultate bune în 
pregătirea profesională... 
acest lucru îl doresc din 
mg atît prietenei mele 
și colegilor...

Nu le putem enumera 
rințele tuturor pe care 
rugat să ni le spună în acest 
început de-an. Dar. din cele 
ce ne-au spus Constantin .Io-, 
san de la E.M. Petrila, Ga
briela Horumbă. bobinatoare 
la U.U.M.P., Gheorghe 
can, șeful serviciului 
ciar de la cooperativa

Și 
ini
ei t

do- 
i-am

Tro- 
finan- 
„Uni-

18.30

de după-umiază. E- 
mișiune în limba ma
ghiară ;
La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto :
Cronica literară ; 
Satul contemporan ; 
1001 dc seri ;
Telejurnal ț
Rtul... ramul :
Aplauze pentru ro
mâni : „Brîulețul" în 
Finlanda reportaj

rusă.

Omega

filmat :
20.30 Pagini do umor. A- 

deventuri în epoca
pentru piatră :

21,20 Tinerii despre oi înșiși:
,Dom- 22,10 Vedete ale muzicii u-

șoare ;
eu'oii 22,30 „24 de ore“.

în
de

Valorile t<»m|x;raturii 
registru te in cursul zilei 
ieri :
Maximele 0 Petroșani L 4 
grade: 0) P ning 4- 3 grade. 
Minimele Petroșani — 5 
grade ; © Paring — 2 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general închisă cu cer mai 
mult acoperit. Vîntul v;i su
fla slab pînă la potrivit din 
sud. 

impărhfșit gindurilp lor înari
pate șl artificierul Ștefan Pre- 
Hpreanu din sectorul I al 
E. M. Dilja și Mihal Gurzu, 
miner in sectorul III al 
I:. M. Aninoasa. Brigada lui 
Alexandru Matei dirb < are face 
ixu-le și Mihai Gurzu, în anul 

ire a trecut, a dat peste plan 
300 tone de cărbune,, iar pe 
noul an s-a angajat <i-7i În
deplinească exemplar sarcinile 

rea", Eugen Luoa, mecanic la 
E.M. Aninoasa, profesorul I- 
ronim Munteanu, directorul 
Teatrului de stat Valea Jiu
lui, profesorii Vasile Mărgu- 
lcscu, Ovidiu Rizopol, loan 
Filip și Ecaterina Marka, am 
putut culege o dorință unani
mă ; de a se realiza ca oa
meni—cetățeni, cu care so
cietatea noastră să se mân
drească. Așa cum ne spuneți 
și tovarășul Nicolae Hancș, 
prim-secretar al C’omitotului 
municipal U.T.C. Petroșani.

— Admir acești tineri și 
mai ales pe acei care știu să 
fie oameni în relațiile lor cu 
munca și cu ei înșiși. Le ad
mir năzuințele, puterea 
muncă și de concepție... 
astfel de oameni 
noastră va progresa, va 
flori și, ce poate fi mai fru
mos, ce poți dori altceva ?

Dansul surprizelor, dansul 
norocului, poșta răvașelor au 
dat revelionului tineretului 
una din notele distinctive ce
le mai frumoase și tinerești.

de
Cu 

societatea 
tn-

Sorcova,
Vesela 
Să trăiți, 
Să-ntineriți, 
Să nu mai imbălriniți 
Sorcova să ne-o citiți 
Dar acum, nu-n primăvară (!) 
< ă-i o sorcovă sprințară; 
Că-i o sorcovă cu care 
Sorcovim eu mic cu mare 
Tare ca piatra
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul.
Iute ca... oțelul!

La anul și la mulți anii 
Sorcova,
Vesela
Are chef azi de urat; 
Să trăiți neapărat!
Să nu vă atingă gerul 
Idaca-i cald caloriferul) 
Să fiți iuți precum săgeata 
(nu numai cind se dă... plata) 
Să fiți tari cind stați prin 

stații
Să puteți ..trage" ovații 
Miinile să le-ncălziți... 
Și ca Să nu vă răciți 
Ponturile le-nvățați 
Cind pe trotuare stați...! 
Că acum, in „șapteștrei". 
Pin' autobuzu-l iei 
Poți simți pe pielea ta 
( uni e verbul — „a congela"... 
Sau cum te poți transforma 
Tare ca cimentul 
Acru ca oțetul 
Alb precum e varul
I 'aid ca samovarul 
Cind e gata ceaiul...
Și, aici e baiul 
Că așa de. nu ar fi 
Nici că s-ar mai povesti 
Insă-atit s-a consemnat. 
At it a s-a reclamat, 
Atita s-a criticat, 
Incit, lucru-i constatat : 
Cind au fost analizați 
I-am găsit... ’ • ■
Sorcova
Vesela 
Să trăiți 
Să-ntineriți 
Căci copiii-s 
Au venit .la 
Ne-au rugat, din partea lor 
Să-i sorcovim pe acei 
Cc-au avut grijă de ei 
Că azi orășelul lor 
Are parcă-un alt decor... 
I.a-nceput le-a fost doar milă 
De-acel „hirb" de moș Gerilă 
Dar cu el s-au învățat 
Și in pace l-au... lăsat
Sini convinși in schimb ei zic 
Că la anul un pitic
II va-nlocui pe moș...
Un pitic sau vreun... cocoș! 
(Mai bine-un cocoș moțat 
Decit un moș cocoșat...) 
Tot copiii, fericiți.
Ne-au spus că-au fost 

mulțumiți 
Cind au citit in ziar 
Despre-acel patinoar... 
Și că. inceputu-i bun 
Vor avea și ei de-acum 
Mari speranțe că la anul 
Vor primi-n dar încă unul 

La anul fi la mulți ani! 
Sorcova 
Vesela 
Să trăiți 
Să-ntineriți!
Cineva spunea că nici 
Nu credea, căci chiar aici 
Să constate-acu-ntr-o seară 
Că-i singur-oraf din țară 

imunizați '

fericii i 
noi, și-n cor

sporite 
„ceva"

In ritmul melodiilor de mu
zică ușoară .și populară, dintre 
care „Perinița" le-a întrecut 
pe toate și s-a bucurat, dupiî 
cum ora de așteptat. d<* un 
deosebit succes, veselia a con
tinuat pînă cind ultimele scli
piri ale stelelor argintii au 
dispărut de pe bolta cerului 
și zorii primei dimineți a no
ului an s-au ivit zimbitorr.

(de această dată mai spori
tă) a organizatorilor — fi
liala din Petroșani a Ofi
ciului județean de turism 
—‘ tineri și virstnici au pe
trecut ..cu sirg", urindu-și 
după datină un an cu noi 
succese in munvă, dar și cu 
multe succese in ale dru- 
ineției.
^Gazdele au jost primitoa

re, cum era firesc să fie. 
pentru grupurile de ama
tori de munte, din afara 
municipiului. Faptul că ală
turi de localnici au petre
cut numeroși turiști din ju
dețele apropiate, constituie 
o dovadă a aprecierilor de 
care se bucură împrejuri
mile Văii Jiului, a bunului 
renume pe care cabanele 
și l-au cîșligat in multe col
țuri ale țării.

Fără-autobuz din... gară! 
Chiar de-i gara lingă centru 
Călătorii ar fi „pentru"! 
Măcar... pină-atuncea cind 
C.F.R.-ul are-n gind 
Pasarela iar s-o pună... 
După cit știm, intr-o lună 
Și ceva, iar vom putea 
Peste „linii" circula 
Insă pină-atunci e cazul 
Să se schimbe-un pic... 

macazul! 
Nu de alta, dar nu-i bine 
Să ne facem de rușine! 
Oricum, nu e... in principiu 
Să avem un municipiu 
Ce, cu astfel de carențe 
Să-i știrbim din... aparențe.'! 
Sorcova, 
Vesela,
A pornit să sorcovească 
Și noroc să le dorească 
Celor cari spre centru merg 
Dar privirea nu și-o... „șterg" 
Și pe sus, ca să le vadă 
Cum stau gata, mai să cadă 
Streșinile — drept cadou 
La-nceput de... Anul Nou! 
Credem că ar ji un „dar" 
Prea... „surprinzător" de rar 
Din senin să fii... trăsnit 
Cu-o streșină-n cap, plesnit.' 
(Vorba-aceea, pleci la bal 

ești la spital...

Sort ora 
Vesela
A-nceput să se-ntristeze 
Și dorește să-și sisteze 
Misiunea grea, de-acum, 
Ca să sorcovească-n drum... 
Cică, străzile nu-s toate 
Demne pentru a fi... urate 
Unele nu-s luminate 
Altele sint desfundate 
Iar care-s mai... măturate 
îngrijite și curate 
Pe degete-s numărate!! 
Și-a zis că-i mai potrivit 
Să se lase negreșit 
De acum, de sorcovit 
Sau, dacă mai sorcovește 
Anu-acesta le dorește 
Să fie. „interpretată" 
Mai in serios tratată 
Și de „unii" : respectată 
Acum, la anul

Și la mulți ani.’
I. LICIU
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MANIFESTĂRI ÎNCHINATE
ANIVERSĂRII DII'IIBIICII

DJAKARTA 3 Acerpres)
— Cu prilejul celei de a 25-a
aniversări a proclamării Re-
publici i. rac'ioto ev; 7 lunea
indanezianâ a traiismis firi
mul do-mmentar „Ritmuri
românești". Totod i A. posUi-
rile d? redio Din <aria și
Bandung au trans mis emi-
siuni speciale de muzicâ
populară românea?câ. Presa
indoneri.ană a pub îcat arti-
cole consacrate aicestui e-

TEHERAN 3 (
— Cu pema împli nirii a 25
de ani de le pre
Republicii, la Pal itul con-
trai al tineretului din Tehe-
ran a fost inaiHWată expo-
ziția de îf'lnqrafij
nia a zi44. Au f ost prerenți
minis’Tnl inform-t’Ilar. H.
Rahnema, ' icepn’ședințele
senatului \. Massniidi, mern-
bri n corpului diplomatic.
ziariști •*reu,im și tn n'ime-
ros public. In al ocut icnea
rostită cu acest pr ilej, pri-
mărul orașului Trlîer .n, G.
Nîkpcy. a vorbit despre dez- 

lă i României socialiste, des
pre politica ‘■a externă și re
lațiile românâ-iraniene.

PHENIAN 3 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a proclamă
ri' Republicii, însărcinatul 

afaceri a.i. al României

Jwii în lom linnă 
wsl-emweair

..Nu sjntem neliniștiți... 
Ei roprezintă o amenințare 
mai mare decît americanii... 
Banca mea salută competi
ția pe care o anunță ei.- 
Putem să învățăm multe de

JEi** reprezintă pe ban
cherii $i acționarii japonezi 
care și-au stabilit operațiu
nile în Europa occidentală, 
iar comentariile provin de 
la partenerii americani și 
ves*-europeni. Intr-un timp 
relativ scurt, finanța japo
neză și-a pus amprenta pe 
piața monetară în princi
palele capitale occidentale.

DIN PRESA STRĂINĂ
Dar cei mai mulți banciieri 
occidentali cred că invazia 
japoneză este de abia în 
faza sa inițială și vor mai 
trebui cam vreo 5 ani pen
tru ca exponenții finanței 
nipone să-și completeze re
țeaua internațională.

Europa occidentală, cen
trul de activitate a celor 
100 miliarde în devize și 
eurodolari, constituie telul 
principal. In prezent, la 
Londra există 19 bănci ja
poneze și cinci societăți de 
asigurare. ceea ce consti
tuie a doua prezență străină 
ca importanță, după ame
ricani, care și-au făcut aici 
apariția cu 10 ani mai înain
te. In plus, japonezii își or
ganizează operațiuni finan
ciare de cele mai variate Te
luri in centrele financiare 
importante vest - europene, 
cum sin: Frankfurt, Paris și 
Amsterdam.

Astăzi, japonezii se află 
într-o poziție puternică 
mulțumită situației favora
bile a economiei lor. Aceas
ta este în contrast evident 
cu situația existentă acum 
cîțiva ani cînd bancherii 
și' acționarii japonezi erau 
tratați de competitorii a- 
mericani și vest-europeni 
ca parteneri de mina a 
doua. De exemplu, un ban-, 
cher japonez care dorea să

Le Duc Ihti 
la Pekin

PEKIN 3 (Agerpres). — 
Ciu En-lai. membru al co
mitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și 
Gean Ciun-ciau, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, au primit mier
curi pe Le Duc Tho, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.M. din Vietnam, consi
lier special al șefului delega
ției guvernului R.D. Vietnam 
la Conferința de la Paris în 
problema vietnameză, — 
informează agenția China 
Nouă. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire cordială, 
prietenească.

Consilierul special Le Duc 
Tho a făcut o scurtă escală 
la Pekin, aflîndu-se în drum 
spre Paris, unde urmează să 
se intîlnească. la 8 ianuarie, 
cu Henry Kissinger, consilie
rul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele se
curității naționale. 

la Phenian a rostit o cu 
virrare la posturile de ra
dio .$! televiziune dm R.P.D 
Corer-ină, în cadrul căreia a

montului de la 30 Decembrie 
1947. succesele obținute de 
România în acest sfert de 
veao. precum și relațiile ro- 
mâno-coreene.

ADEN 3 (Agerpres). —
In seara zilei de 30 de

cembrie. televiziunea din ca 
oi ta la Republicii Democra
tice Populare a Yemenului 
a consacrat o emisiune spe
cială proclamării Republicii 
în țara noastră. Cu acest 
prilej au fost prezentate fil
me românești.

Postul de radio din Aden 
a difuzat două programe 
dedicate României și a trans
mis muzică populară ro
mânească. In cinstea aces
tui eveniment presa a pu
blicat articole și fotografii 
despre țara noastră.

TUNIS 3 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării Republi
cii, organizate de Ambasada 
română și Centrul cultural 
național tunisian, în capitala 
Tunisiei a avut loc o gală 
de filme românești.

Ziarul ,.La presse de Tu- 
nisic44 a publicat trei ar
ticole consacrate evenimen
tului și relațiilor româno- 
tunisiene.

împrumute dolari la Lon
dra trebuia să înfrunte o 
serie de operațiuni dificile. 
Acum, același bancher este 
în măsură să împrumute 
eurodolari, japonezii . deve
nind. din debitori creditori 
pe piața monetară vest-eu- 
ropeană.

Bancherii japonezi sînt 
poate cei mai activi în acor
darea de credite pe termen 
scurt în eurodolari și devize 
vest-europene, sumele ofe
rite de către o rețea de 
bănci japoneze cifrîndu-se 
la cîteva sute de milioane 
dolari. Japonezii nu numai 

că participă la acordarea, 
in comun cu alte bănci, a 
unor împrumuturi substan
țiale, dar ei au luat iniția
tiva acordării de credite 
mari cu o dobîndă, redusă, 
așa incit bancherii vest-eu
ropeni au ajuns să se plîn- 
gă de tacticile de „dumping” 
utilizate de japonezi.

Pentru a profila de oca
ziile oferite de acordarea 
de credite pe termene medii, 
toate consorțiile bancare ja
poneze mai importante și-au 
stabilit filiale la Londra.

Celălalt sector al finan- 
ței vest-europene, care atra
ge in mod deosebit pe japo
nezi, îl constituie hirtiile de 
valoare și acțiunile. Pînă 
la începutul acestui an, par
ticiparea japoneză era 
foarte limitată, dar tinde să 
devină importantă. In luna 
mai. Ministerul de Finanțe 
al Japoniei a relaxat res
tricțiile privind achiziționa
rea de hîrtii de valoare și 
acțiuni de către investitorii 
japonezi. Societățile japone
ze au putut astfel să preia 
cantități importante de hîr
tii de valoare și acțiuni, 
peste 68 de investitori, în
deosebi bănci Și companii 
de asigurări, angrenîndu-se 
in acest gen de operațiuni.

(..The Financial Times")

SPORT
ROMA 3 (Agerpres). — In 

urma unei anchete întreprinse 
în rindul a 245 de ziariști 
sportivi italieni, cel mai bun 
sportiv din lume în anul 1972 
a fost desemnat celebrul îno
tător american Mark Spitz, 
cîștigătorul a șapte medalii 
de aur la Jocurile Olimpice 
de la Munchen. El a întrunit 
167 de puncte, fiind urmat 
de ciclistul Eddy Merckx (Bel
gia) și atleții Lasse Viren 
(Finlanda). Valeri Borzov 
(U.R.S.S.) și J. Aki Bua (U- 
ganda).

MELBOURNE 3 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
tenis de la Sydney a conti
nuat cu disputarea partidelor 
din primul tur al probei de 
simplu bărbați. Campionul 
australian Ken Rosewall, u- 
nul dintre favorit,ii competi
ției, l-a întrecut cu 7—5, 6—4 
pe japonezul Kiyo Tanabe, 
iar maghiarul Robert Ma- 
chan a dispus cu 6—3. 6—1 de 
francezul Patrick Proisy.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Highbury14 din 
Londra, în prezența a circa 
15 000 de spectatori, s-a dis
putat întilnirea internaționa
lă amicală de fotbal dintre 
selecționatele de tineret ale 
Angliei și Olandei. Tinerii

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

LUPTELE DIN INDOCHINA
Succese ale forțelor populare 

de eliberare din Laos

Lucrările celui de-al 93-lea
Congres al S. U. A.

SAM NBUA 3 (Agerpres). 
In primele 45 de zile ale ac
tualului sezon uscat, forțele 
armatei populare de eliberare 
din Laos au scos din luptă 
4 800 soldați și ofițeri inamici, 
informează agenția Kansan 
Paiet Lao. Au fost capturate 
1 578 diferite arme, in timp 
ce forțele de apărare antiae
riană au distrus in aer sau la 
sol 23 de avioane americane.

Patrioții cambodgicni în ofensivă
PNOM pi \ii 1 (Agerpres). 

La începutul noului an, pa
trioții cambodgieni au declan
șat în regiunea Tram Khnar, 
la aproximativ 40 kilometri 
sud de Pnom Penh, o puterni
că ofensivă împotriva trupe
lor lonnoliste. In urma presiu
nii exercitate de forțele pa
triotice de eliberare, unitățile 
militare ale regimului de la 
Pnom Penb au fost nevoite să

R. S. CEHOSLOVACĂ. Peste jumătate din producția de fire telefonice realizate 
de muncitorii uzinei „Tesla*4 din orașul Jachymovul Boemiei — este destinată ex
portului. Tehnologia de ansamblare pe care o stăpinesc muncitorii uzinei este deosebit 
de apreciată atît în țară cit și peste hotare. IN FOTO i Asamblarea unui stand pentru 
convorbiri telefonice interurbane prin automat.

S.U.A.
Evoluția situației din 
Vietnam în dezbate

rea Camerei 
Reprezentanților

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Reuniți marți, pen
tru a dezbate evoluția situa
ției din Vietnam, membrii de- 
mocrati ai Camerei Reprezen
tanților au analizat un pro
iect de rezoluție care cere su
primarea tuturor creditelor 
destinate operațiunilor milita
re din Asia de sud-est, cu ex
cepția celor necesare retrage
rii complete a trupelor ameri
cane și reîntoarcerii prizonie
rilor.

Proiectul de rezoluție, pro
pus de reprezentantul demo
crat al statului Michigan, a 
fost sprijinit de 154 depulati, 
75 votind împotrivă. El ur
mează să fie prezentat de 
grupul parlamentar al Parti
dului Democrat în Camera 
Reprezentanților. “ 

fotbaliși englezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 
(2-1).

TOKIO 3 (Agerpres). — 
Pugilistul japonez Masao 
Ohba Și-a conservat titlul de 
campion mondial la categoria 
muscă (versiunea W.B.A.). In 
meciul desfășurat la Tokio, 
Masao Ohba l-a învins prin 
K.O. în repriza a 12-a pe 
„veteranul" Chartachai Chio- 
noi (Tailanda).

SAO PAULO 3 (Agerpres). 
— Participants la tradiționa
lul cros desfășurat în noap
tea Anului Nou pe străzile 
orașului Sao Paulo au fost 
prezenți la startul unui con
curs atletic desfășurat pe sta
dionul „Pacaembu44. Printre 
prologoniștii întrecerilor s-a 
numărat și atletul român Ni- 
colae Mustață, care a termi
nat învingător în proba 10 000 
m cu timpul de 30’46”. Pc 
locurile următoare s-au clasat 
Quevado (Guatemala) — 
30’59” 4/10, Renato (Italia) — 
31’42” 4/10 și Ramos (Argen
tina) _ 32’08” 6/10. Câștigăto
rul crosului „San Silvestro1-, 
sportivul columbian Victor 
Mora, s-a situat pe primul loc 
în proba de 5 000 m cu 
14’29” 6/10, fiind urmat de 
mexicanul Haro — 14’48”. 

După cum menționează aqon- 
tia laoliană, in această peri
oadă au fost eliberate zone cu 
o populați.? do peste 60 000 de 
locuitori. Numai in perioada 
de la 3 la 22 decembrie a ri
nului trecut, palriotii laotioni 
au scos din lupi ii peste 300 
de soldați și ofițeri inamici, 
distrugînd trei caro de luptă 
și anincind in aer mai multe 
depozite de muniție și mate
rial militar.

evacueze două poziții impor
tante. Alte poziții ale inami
cului au fost supuse de pa- 
trioți unui puternic tir de ar
tilerie.

Ofensiva patrioților a deju
cat planurile unităților lonno
liste da a încerca să-și asigu
re controlul asupra șoselelor 
de importanta strategică 2 și 
3, aflate la sud de Pnom Penh.

Georges Pompidou despre unele 
probleme internaționale

PARIS 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, a evocat, marți, în 
fata membrilor corpului di
plomatic acreditați la Paris, o 
serie de probleme internațio
nale. Vorbind despre situația 
din Vietnam, președintele Pom
pidou și-a exprimat regretul 
profund pentru faptul că in a- 
ceastă problemă nu s-a ajuns 
încă la un acord, precum și 
pentru reluarea actelor de 
război împotriva R. D. Viet
nam, in momentul în care în
treaga lume aștepta ca ne
gocierile sa dobîndească cîș- 
tig de cauză asupra războiu
lui. Șeful statului francez și-a 
exprimat speranța că un a- 
cord în această problemă va 
interveni cît mai curînd po
sibil.

Referindu-se la alte eveni
mente internaționale ale anu
lui politic 1972, Georges Pom-

SPORT
Cursa de 3 000 m s-a încheiat 
cu victoria belgianului Willy 
Polleunis, cronometrat în 
8’04” 2/10. Clasat pe locul se
cund, Ramon da Silva a sta
bilit un nou record brazilian 
cu performanț-a de 8’05” 2/10. 
Proba de 1 500 m a revenit 
brazilianului Americo Neto cu 
rezultatul de 3’54” 2/10.

STOCKHOLM 3 (Ager
pres). — Au început întrece
rile grupelor semifinale ale 
campionatului mondial uni
versitar de handbal (mascu
lin). care se desfășoară în 
mai multe orașe din Suedia.

In primul joc al grupei se
mifinale B, selecționata Ro
mâniei a întâlnit la Kristian- 
stad redutabila formație a 
Cehoslovaciei. Jucînd exce
lent handbaliștii români au 
terminat învingători cu sco
rul de 14—11 (9—6). La Mal- 
moe, în cadrul aceleiași gru
pe, reprezentativa Iugoslaviei 
a obținut o victorie clară cu 
scorul de 21—11 (13—6) în fa
ța echipei Poloniei.

Intr-un meci disputat la 
Helgsinborg în cadrul gr.upei 
semifinale A, Echipa R-F. a 
Germaniei a Întrecut cu 
21—14 (8—5) selecționata Su
ediei.

WASHINGTON 3 (Ager
pres). Col do-al 93-lea Con
gres al S.U.A., rezultat în ur
ma alegerilor de la 7 noiem
brie, s-a reunit miercuri după- 
amiază in ședința sa inaugu
rală. Deși consacrată unor 
probleme procedurale, reuniu
nea a (ost dominată de pro
testele opoziției democrate 
(majoritare in ambele came
re). lată de continuarea răz
boiului din Vietnam, relevă a- 
gentia Associated Press. Mike 
Mansfield, care a fost reales 
lider al Senatului pentru un 
al șaptelea mandat de doi ani, 
a cerut Congresului ca, în 
virtutea prerogativelor sale, 
să adopte „toate măsurile ne
cesare*4 pentru încheierea răz
boiului. Evocind hotărîrea ex
primata marii de membrii de- 
mocrați ai Camerei Repre
zentanților, de a impune sus
pendarea fondurilor pentru 
continuarea intervenției mili
tare a S.U.A. în Indochina, 

pidou a relevat importanta 
semnării tratatului privind 
bazele relațiilor dintre R. D. 
Germană și R. F. a Germa
niei, apreciind că aceasta i- 
naugurează o nouă epocă în 
raporturile dintre cele două 
țări și contribuie la reducerea 
tensiunii și la promovarea 
destinderii po continent. Tot
odată, președintele Franței a 
subliniat însemnătatea reuni
unii ’pregătitoare de la Hel
sinki a conferinței pentru se
curitate și cooperare in Euro
pa, afirmind că discuțiile pur
tate în acest cadru ar putea 
marca începutul unor relații 
noi, de adevărată coexisten
tă intre statele europene.

Mansfield n declarat că, în- 
trucît puterea executivă nu a 
reușit pină in prezent să pună 
capăt războiului. Congresul 
nu are altă alegere decît să 
caute să realizeze el acest lu
cru, pe calo legislativă.

Înaintea deschiderii ședinței, 
senatorul George McGovern a 
anunțat că intenționează să 
prezinte un proiect de rezo
luție în care se cer explicații 
din partea Casei Albe, in le
gătură cu progresul lent al 
negocierilor și violența bom
bardamentelor întreprinse in 
ultima decadă a lunii decem
brie asupra Hanoiului, Hai- 
phongului și a altor orașe alo 
R. D. Vietnam. La rindul său, 
președintele Comisiei senato
riale pentru probleme externe, 
William Fulbright, s-a pronun
țat în favoarea adoptării unui 
proiect de lege privind înce
tarea imediată a intervenției 
militare americane în. Indochi
na.

------- ♦-------

Colaborare 
economică 

româno-congoleză
BRAZZAVILLE 3 (Agerpres). 

La Brazzaville a avut loc, in 
ziua de 30 decembrie, festivi
tatea punerii pietrei de fun
dație a primei uzine naționale 
de producție a țesăturilor sin
tetice a R. P. Congo, unul din 
obiectivele cooperării econo
mice și tehnico-știintifice ro- 
mâno-congoleze, convenite în 
timpul vizitei efectuate anul 
trecut de tovarășul Nicolao 
Ceaușescu în R. P. Congo.

La festivitate au luat parte 
președintele Marien N’ Goua- 
bi, Justin Lekoundzou, minis
trul industriei și minelor, H. 
Lopes, ministrul de externe, 
alți membri ai C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, re
prezentanți ai vieții economi
ce din capitala congoleză, pes
te 3 000 de muncitori și alt! 
cetățeni.

© Rezervele oficiale de va
lută ale Marii Britanii au scă
zut cu 249 milioane de dolari 
în decembrie, cifrîndu-se la 
5 646 milioane de dolari la 
sfirșitul anului 1972 — s-a
anunțat la Londra. Cu toate 
acestea, în cercurile finan-
ciare din capitala britanică se 
apreciază că dacă Anglia nu 
ar fi trebuit să ramburseze, la 
sfirșitul anului, Statelor Unite 
și Canadei suma de 260 mi
lioane de dolari, rezervele de 
devize ar fi sporit cu 11 mili
oane de dolari.

® Unitățile militare și de 
voluntari au continuat marți 
operațiunile de ajutorare a 
sătenilor izolați de recentele 
inundații și furtuni care s-au 
abătut la sfirșitul săptăminii 
trecute asupra Siciliei. In ciu
da faptului că ploaia a conti
nuat să cadă și că marea a 
rămas agitată, legăturile ma
ritime cu continentul au fost 
restabilite.

Poliția a anunțat că alune
cările de teren au provocat 
moartea a cel puțin zece per
soane, iar alte cîteva zeci an 
fost rănite.

| Faptul divers pe glob I
| BUTOAIE CU CONȚI- 
| NUT OTRĂVITOR

IOSLO (Agerpres). - Nau
fragiul unui vas norvegian 
in apropierea coastelor ares- 

Itei țări a făcut să ajungă 
în apele mării 1 100 de bu- 

Itoaie încărcate cu deșeuri 
deosebit de otrăvitoare, pro
venite din industria lacurilor 

Iși vopselelor. Primejdioasele 
recipiente, care nu au putut 

Ifi recuperate, sînt împinse 
de. un vini puternic și de 

Icurenți în lungul țărmului 
vestic norvegian.

FURTUL UNUI 
TABLOU VALOROS

l WASHINGTON (Agerpres)
I Din muzeul de artă al ora- 
Ișului american Palm-Springs 

(statul California) a fost fu- 
Irată pictura lui Rembrandt 

„Sfîntul Filip botează un

I eunuc". Pentru a face pra
da mal ușor de transportat,

I autorii furtului, care au pă
truns în muzeu prin acoperi
șul clădirii, au decupat pin-

Iza, de o valoare inestimabi
lă, din rama care o încadra.

I MAJORĂRI DE IMPO
ZITE LA PARIS

■ PARIS (Agerpres). — Con- 
I siliul de Administrație al

Parisului a holărît majorarea 
I cu 10,5 la sută a impozite- 
I lor locale și a altor taxe 
I pentru anul 1973. Decizia a

fost luată în intenția de a 
> reechilibra bugetul munici- 
I pal. (Taxele locale se referă 
1 la o serie de servicii publi- 
I ce — salubritate, apă etc.)’și 
5 se aplică diferențiat pentru 
I fiecare sector de deservire.

NOI SUPERTANCURI 
PETROLIERE

| NEW YORK (Agerpres). — 
Șantierele navale americane

@ Managua, capitala statu
lui Nicaragua, distrusă in ur
ma cutremurului de la 23 de
cembrie, poate fi reclădită in
tr-un răstimp de cinci ani, cu 
condiția să nu sufere noi miș
cări tectonice serioase — a a- 
firmat Gabriel Ospina, expert 
în lucrările de protecție fată 
de dezastrele naturale.

Ospina, care lucrează în Ni
caragua, în numele organiza
ției Statelor Americane, a re
comandat că, dacă Managua 
va fi reconstruită in același 
loc, edificiile să fie astfel rea
lizate incit să reziste unor noi 
seisme, datorită faptului că 
poziția geografică și compozi
ția geologică a zonei pledea
ză pentru apariția, în conti
nuare, a acestor fenomene.

@ Un comunicat oficial pu
blicat la Tananarive anunță că 
Madagascarul a informat Fran
ța cu privire la dorința sa de 
a deschide negocieri pentru 
reînnoirea acordurilor asupra 
cooperării dintre cele două 
țări în toate domeniile — In
formează agențiile France 
Presse și Reuter.

© Elemente neofasciste din 
R.F.G. au incendiat clădirea 
Muzeului „Friedrich Engels** 
din Wupperthal. Conducerea 
muzeului a dat publicității o 
declarație, prin care cere au
torităților efectuarea unei an
chete și sanctionarea vinova- 
tilor.

0 La recomandarea pre
ședintelui Zulfikar Aii Bhut
to, in Pakistan se desfășoară, 
în aceste zile, o largă campa
nie pentru ajutorarea popu
lației din unele regiuni ale ță
rii, care suferă din cauza tim
pului neobișnuit de friguros 
din acest sezon. Temperaturi 
deosebit de scăzute s-au înre
gistrat mai ales in localități
le de munte.

@ Secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad, a 
hotărît să numească, pentru 
supravegherea activității co

VENEZUELA. Caracas-ul este un oraș modern, domi
nat de autostrăzi. „zgîriie- norii" și largi bulevarde pe 
care oamenii pot să se miște suficient de repede incit să 
poată uita mizeria care îi înconjoară. Căci în împrejuri
mile marelui oraș locuiesc mii de oameni care trăiesc în 
mizerie, care rar găsesc ceva de lucru, care își cîștigă nes
pus de greu existența.

IN FOTO : Caracas : copii din împrejurimile orașului 
nu au timp să meargă la școală i ei trebuie să încerce 
să-și cîștige pîinea.

„Torid" și „Newport News I 
and Dry Dock" au început I 
' onstructia a opt supertan- i 
< uri petroliere, cu valoare I 
loială de 760 milioane do
riri. Colp mai mari nave vor I 
avea o capacitate de 380 000 • 
tone. |

TEMERARI NAVIGA- i
TORI IN JURUL

LUMII |

HELSINKI (Agerpres). — ■ 
Trei navigatori din orașul I 
finlandez Turku au pornit . 
într-o cursă in jurul lumii, I 
la bordul unei bărci cu mo- 1 
tor. Doi dintre membrii echi- I 
pajului au mai făcut călăto- I 
rii îndelungate pe mare, cel I 
de-al treilea fiind insă la pri- | 
ma sa experintă de acest 
fel. Temerarii marinari inten
ționează să ajungă, in pri
mul rind, in Spania, urmînd 
apoi să traverseze spre Bra
zilia. Ei vor vizita, în con
tinuare, Ceylonul și India 
și își vor încheia cursa in 
mai 1974, la Turku.

SECȚIA „ANTICORUP- 
ȚIE“ REORGANIZATA

NEW YORK (Agerpres). 
Comisia de anchetă „Khapp" 
a apreciat, intr-un raport 
publicat la New York, că se 
impune ca o măsură de prim 
ordin reorganizarea secției 
„anticorupție4* a poliției new- 
yorkeze.

Creată în mai 1970 de 
primarul New York-ului, 
John Lindsay, și plasată sub 
conducerea judecătorului dis
trictual Whitman Knapp, 
comisia a constatat că mai 
multi ofițeri de politie au . 
„închis ochii" asupra unor 
cazuri care le fuseseră sem- 
nalte, privitoare la prezenta 
unor „presupuși asasini, șan- 
tajiști și traficanti de dro- 
quri" în rindul forțelor or
dinii.

mitetelor de unificare a celor 
două state yemenite, un de
legat rezident in capitala Re
publicii Arabe Yemen (Sanaa) 
și un adjunct al acestuia, în 
capitala Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului (A- 
den) — anunță ziarul egip
tean „Al Ahram*4, reluat de 
agenția MEN.

@ Ministerul pakistanez al 
Invățămîntului și Coordonării 
Interprovinciale a publicat o 
broșură conținind opinii cu 
privire la preluarea de către 
stat, la 1 septembrie anul tre 
cut, a instituțiilor de învăț-' 
mint particulare. Peste 3r 
de școli particulare au ini 
pină acum sub administra 
statului in Punjab și Sind - 
două dintre provinciile cu 
cele mai multe școli și cole
gii particulare. Tot ca rezultat 
al acestei măsuri, aproximativ 
40 000 de profesori au devenit 
salariați ai statului.

@ Armata de Eliberare Na
țională din Angola (A.L.N.A.) 
a dat publicității un comuni
cat cuprinzind bilanțul opera
țiunilor sale pe întreaga pe
rioadă a anului 1972. Comuni
catul relevă că, în cadrul lup
telor angajate, au fost uciși 
1 648 de soldați portuqhezi și 
au fost atacate 47 de planta
ții și nouă aeroporturi. In a- 
cceași perioadă, au fost dis
truse 229 vehicule, au fost 
capturate 1 461 arme și au fost 
doborîte 14 elicoptere și trei 
avioane.

©In ultimele zile, în capi
tala egipteană s-au produs o 
serie de ciocniri între studenți 
și forțele de ordine, în urma 
cărora 45 de studenți au fost 
arestați, relatează agenția 
M.E.N. Pe de altă parte, a- 
genția citată informează că 
guvernul egiptean s-a întru
nit. la 2 ianuarie, pentru a 
examina problemele legate 
de situația din universități.

@ La Paris a avut loc 
miercuri o nouă intilnire a 
expertllor delegațiilor R. D. 
Vietnam și S.U.A. la conferin
ța in problema Vietnamului.

© Presa din R. D. Germană 
relatează că, pină la data de 
31 decembrie 1972, 55 de sta
te au stabilii, relații diploma
tice cu R.D.G. Intre cele 55 
de state menționate, România 
figurează printre primele țări 
care au stabilit, incă din oc
tombrie 1949 — imediat după 
ce a luat ființă R.D.G. — re
lații diplomatice cu primul 
stat socialist german.
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