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Tovarlșul Nfrnloe Ceaușoscu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, a 
primit la 6 ianuarie pe Io 
varășul Giancarlo Pajetta. 
membru al Direcțiunii, al Bi 
roului Politic și al Secreta
riatului Partidului Comunist 
Italian, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită In ța 
i’a noastră.

La primire a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R

Cu acest prilej, oaspetele 
a adresot tovarășului Nicolac 
Ceaușescu tm salut tovărășes: 
din partea tovarășilor Luigi

Longo, președintele P.C. Ita 
li an, Enrico Berlinguer. se 
■ rotar general al P.C. Italian. 
>i a celorlalți tovarăși din 
conducerea P.C. Italian

Mulțumind călduros, tova 
râsul Nicolac Ceaușescu a 
transmis bun? urări tovarăși 
lor Luigi Longo, Enrico Ber 
linguer. celorlalți tovarăși din 
• onducorea P.C. Italian

In cadrul întrevederii au 
fost abordate unele problem^ 
ale mișcării comuniste ți 
muncitorești, ale situației in 
ternaționale. In cursul '-on 
vorbirilor s-a exprimai sa

tisfacția pent.ru raporturile de 
colaborare și solidaritate in
ternațional istă, de stimă și 
respect reciproc existente în
tre P.C.R. și P.C. Italian, e- 
vidențiindu-se dorința cornii 
nă de a dezvolta în continuare 
aceste legături în folosul ce 
lor două partide și popoare, 
al întăririi relațiilor dintre 
România și Italia, în interesul 
unității mișcării comuniste 
internaționale, al tuturor for 
țelor antiimperial iste.

întrevederea s-a desfășura.» 
într-o atmosferă do cordiali
tate, prietenească.

Concurs de reportaje /

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE portrete și însemnări

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

— Cu rezultate frumoa Se au intrat in noul an și mi nerii din brigada condusă de 
loan Cojocaru pe care l-am surprins împreună cu o parte din ortacii lui dialogînd. du
pă ieșirea din șut', asupra roa delor schimbului lor...

Linie de front există la nivelul cerințelor!

FIECARE COMPONENT AL COLECTIVULUI
TREBUIE SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ ÎN

VALORIFICAREA El, DECISIV ESTE 
APORTUL SĂU NEMIJLOCIT, PERMANENT

Fapte de vrednicie 
la mina lonea

• Elocventa metamorfoză a unei brigăzi
Sfîrșitul de an 1972 ne-a adus și bucuria unei scrisori 

frumoase, pline de simțire, trimisă de un muncitor al adincu- 
lui si anume de Constantin IvănUȘ, lăcătuș in subteranul mi
ne; Loncî. S-o citim împreună: ..Vă scriu în dorința de a-I 
cunoaște cu toții mai bine pe tinănil brigadier de la abata
jul frontal 31. din sectorul IV al E.M.lonea, CONSTANTIN 
SOLOMON. In 1964. după ce s-a angajat la mina noastră, 
am iăcut cîteva suturi împreună și. mai de fiecare dată. îmi 
spunea că el vrea să se caliiice ca miner, și că-i place ne
spus de mult această meserie. Și iată-1 mai tirziu mergind la 
școaia de mineri și după obținerea calificării dorite, i se 
încredințează conducerea unui schimb in brigada lui Miclea 
Ioan III. întotdeauna am auzit numai cuvinte de laudă despre 
schimbul condus de Constantin Solomon. Conducerea secto- 
r ilu; IV — consullindu-se cu organul 'le parilrt și cu con
ducerea exploatării, a considerat că merită omul nostru să 
fie numit șef de brigadă. Unde? I_a formația — pînă a- 
tunci — a lui Alexandru Hiticaș, și care mai lună de lună 
râminca sub plan. De la 1 septembrie 1972. de cind ,.a 
luat in primire'4, Constantin Solomon, lucrurile la brigadă 
au început să meargă spre bine. De la „preluare** și pină 
Ia finele anului, cind vă scriu aceste rinduri. colectivul lui 
Solomon a strîns un plus de peste 1 700 tone de cărbune 
(n. r.. 7 .demarajul" grupei este mai mult decit
promițător - după trei /ile de lucru, brigada lui Constan
tin Solomon. r. port oază un spor de 40 de tone). Ținînd 
cont că lucrează cu aceeași oameni, cu aceleași utilaje și 
in aceleași condiții in care se lucra și înainte de preluarea 
de către el a brigăzii, și menționind totodată că producția 
dată de grupă este și de o calitate superioară, aș dori să-1 
văd pe Constantin Solomon, cu rezultatele brigăzii sale, în 
coloanele ziarului „Steaqul roșu**. Ceea ce și iacem I

• „Vecinii" de abataj, într-o dîrză și 
rodnică întrecere...

In același bloc VI, din stratul 3, de la mina Lonea, lucrea
ză trei brigăzi una și una, cum se spune.căci realizările 
acestora sint dintre cele mai meritorii: și anume cele conduse 
de Ioan Baciu, Constantin Bigu și loan Cojocaru. Emulația 
care le stimulează eforturile in acest început de an nou se 
dovedește de bun augur. Din abatajele frontale vecine, cu 
numerele 63, 64 și 65, unde-și desfășoară munca plină de dă
ruire cele trei brigăzi, au fost trimise către ziuă, în primele 12 
schimburi din 1973, însemnate sporuri de cărbune i 180,64 
respectiv 10 tone.

...Rodnica inițiativă lansată chiar de una dintre brigăzile 
menționate — cea a lui Cojocaru — „Brigada de producție și 
educație0 se arată demnă de marea ei semnificație.

Ce va reprezenta anul 1973 pentru colectivul de muncă 
al E.M. Petrila ? Care sint concluziile desprinse din acti
vitatea primelor zile din noul an și care sint principalele 
direcții de acționare in vederea intrării definitive a minei 
pe făgașul îndeplinirii ritmice, exemplare a sarcinilor de 
plan, la nivelul lor maximal. încă din luna intii a anului ?

Iată întrebările cu care ne-am adresat ieri unor fac
tori de conducere ai minei, direct răspunzători de mersul 
normal al extracției de cărbune.

Primele trenuri cu supratonaje 
ale anului 1973

— 1973 constituie un an cu 
sarcini deosebite pentru co
lectivul minei noastre — ne-a 
declarat tov. ing. Dimitrie 
Simota, directorul E.M. Pe
trila. La volumul de cărbune 
care va trebui extras se pre
vede un spor de cea. 40 mii 

tone față de realizatul pe 1972, 
în baza .unei creșteri a pro
ductivității muncii de 6,7 la 
sută. Ne-am preliminat exe
cutarea a 6 km de lucrări 
de pregătiri peste „cota" anu
lui trecut, iar lucrările de 
deschidere pe care le vom e

fectua sint „calculate" să a- 
sigure dinamica -în ascensiu
ne1* a producției din anii pa
tru și cinci ai cincinalului.

— Deci cu preluarea sar
cinilor de plan pe anul 1973 
n-ați avea probleme...

— Dacă disciplina, sub 
aspectul prezenței Ia servi
ciu, ar fi cea dorită, în a- 
ceste zile de început a anu
lui, atît de hotărîtoare în rit
micitatea realizării planului, 
în rodnicia bilanțului viitor.

Tr. MtlLLER

(Continuare in pag. a 3-a)

Din dorința de a stimula activitatea 
bliclstică a corespondenților voluntari 
iabrici și uzine, de pe șantiere de 
strucțli, din unități agricole, din instituții 
etc., in prezentarea muncit și vieții omului 
zilelor noastre, de a descoperi și promova 
talente autentice in gazetărie ziarul nos
tru și Filiala Uniunii ziariștilor ORGANI 
ZEAZA IN CURSUL LUNII IANUARIE AC 
UN CONCURS DF REPORTAJE PORTRE

Vă solicităm o părere

Oamenii așteaptă laptele

încă dorm I
Se dă, azi, pe întregul front 

al construcției socialiste, o a- 
prigă luptă cu minutele. Cu 
secundele chiar. Se economi
sește timp. Se cîștigă timp. Se 
tinde — in toate întreprinde
rile și instituțiile care se res
pectă — să se utilizeze la ma
ximum timpul de lucru, să nu 
se facă nici o risipă din această 
inestimabila valoare, lntîrzie- 
rile. se știe, barează intr-un 
Iei drumul nostru’ spre înain
te, prejudiciază efortul una
nim. Sintem -cu toții împotri
va celor ce ne .manincă" tim
pul. li admonestăm prompt pe 
cei ce nu se încadrează in 
tempo-ul nostru de lucru. 
Vrem ca toți să lucrăm mai 
repede și mai bine... Dacă 
vrem acest lucru, să nu tre
cem nepăsători pe lingă cei 
caro, cu bună știință, ignorea
ză prerogativele ritmului nos
tru de muncă de azi ! Dacă — 
nu procedam astfel, atunci... Ă- 
tunci, nu-i bine T Și nu-i bine, 
pentru că ne-am obișnuit să 
detestăm anacronismele. Ne-am 
obișnuit să privim în jur și să 
încercăm, cu toate puterile, 
să-i determinăm si pe cei ne
integrați încă in ritmul trepi
dant al vieții — să intre in... 
rînduri.

O propoziție inserată intr-o 
notă cu constatări ale unei bri
găzi de control comercial a 
Consiliului popular municipal 
ne-a atras cu deosebire aten
ția. Se specifică acolo că. la 
Fabrica de produse lacta
te Livezeni se intirzie o- 
bișnuit plecarea do rute

pil 
din

con 

le de desfacere a produse
lor lactate. Și se dădea și un 
exemplu. La ora controlului i- 
nopinat. atit gestionarul depo
zitului, Gheorqhe Georgescu. 
■ it și distribuitorii au sosit in 
fabrică la ora 4,30, In loc să 
fie pre/enli la ora 3. conform 
orarului de lucru. Incredibil și 
totuși adevărat. Există, cum
va, vreo motivație ? Da. Uno 
singură. Neîndoielnic, cindva, 
< oi de azi au ajuns in situația 
de a-și permite să intirzie de 
la serviciu o oră și jumătate 

fără sa se gindească măcar 
un minut cil o prejudicii aduc 
semenilor lor, care ii așteap
tă - nu au ..îndrăznit “ să in
tirzie decit un minut. Xpoi, 
din nebăgare de seamă (1), do
uă. Apoi patru, cinci si așa 
mai departe. Nimeni nu a schi
țai nici măcar un gest de îm
potrivire. Un lanț al tolerări
lor. Și oamenii — fără șefi in
transigenți (?) singuri răspun
zători (•) de calitatea și canti
tatea muncii lor - iși permit 
acum să sfideze orice conveni
ență. orice normă de compor
tare. orice orar...

fn fața magazinelor speciali
zate, dimineața, oamenii aș
teaptă produsele lactate nece
sare preparării micului dejun. 
Gospodinele se trezesc ..cu 
noaptea in cap4* pentru a o- 
feri, in timpuî util, celor din 
familie care pleacă ceva mai 
tirziu la lucru sau la școală.

V. TFODORESCl

(Continuare in pag. a 3-a)

TE ȘI ÎNSEMNĂRI. Cîșflgătorilor concursu
lui îi se atribuie premii în obiecte, diplo
me șl mențiuni. Decernarea premiilor va 
fl făcută de către un juriu alcătuit de U- 
niunea Ziariștilor și redacția noastră.

Totodată, concursul are ca scop șl o pre 
selecție a celor dornici să candideze la 
CONCURSUL DE ADMITERE LA FĂCUI 
TATEA DE ZIARISTICA DIN CADRUL A 
CADEMIEI .ȘTEFAN GHEORGHIU".

Pornind 
de la o 

expoziție
Intilnirea cu Phenianul, o- 

rașul martir, dar, în același 
timp, orașul renașterii a- 
proape incredibile s-a petre
cut intr-un moment simbolic 
— acela al răsăritului de 

soare, un răsărit aprins, in
cendiar. care alungă aproa
pe brusc negurile de pe flu
viu) Tedong undeva sub za

Reporta j 
pe glob

rea muntelui Tesonsang. Și, 
poate, tot simbolic, primul 
monument intîlnit in dru
mul nostru de la aeroport 
a fost vestitul Cenlima, ca
lul înaripat născut din le
gendă, și care semnifică, a- 
ici, avîntul construcției so
cialiste, ritmul in care core
enii edifică noua societate.

Aflat pe meleagurile co
reene. imaginea suplă, a- 
vintată spre înălțimile pure 
ale cerului pe care o repre
zintă acest cal înaripat iți 
rămîne vie ih memorie con
fruntată la tot pasul cu rea
litatea construcției socialis
te. Cenlima reprezintă aici 
o mișcare de masă, un fel 
de întrecere nu cu alții, ci 
cu tine însuti, pentru a te 
depăși permanent o lupt.» 
cu minutele și secundele 
pentru a produce mai mult

Iosif SOCACIl

(Continuare in pag. a 4-a)

Punind în centrul preocupă
rilor problema eficacității 
transporturilor pe calea ferată, 
personalul stației Petroșani a 
format și îndrumat in zilele 
de 1-5 ianuarie, primele tre
nuri pe anul 1973, avînd în
cărcături peste indicatorii ore- 
văzuți.

Astfel, turele conduse de 
către șefii de tură Constantin 
Jumanca, Ioachim Oprea și 
Sabin Enășescu, au expediat 
in numai 4 zile, un număr de 
5 trenuri care aa transportat 
supratonaje cu un total de 
2 600 tone peste prevederi.

In pagina a 2-a

Magaxin VULCANUL -oraș fruntaș în întrecerea pe tară
pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților

Ultima zi a anului 1972, 
ora 14. Întregul complex de 
instalații de sortare și spă
lare a cărbunelui de la pre- 
paraț.ia Lupeni este oprit 
din mersul normal. Acest 
moment precedat de ample 
pregătiri constind in golirea 
cisternelor, a elevatoarelor, 
a turnului, era așteptat de 
peste 70 de meseriași de 
toate calificările pentru în
ceperea tradiționalelor re
parații programate pentru 
zilele de 31 decembrie. 1 și
2 ianuarie și pregătite cu 
aproape două luni in urmă, 
ir toate amănuntele.

După ora 14. toate echipe
le pornesc „atacul" cu de
montarea utilajelor uzate, a 
pieselor ce trebuie înlocui
te

lată-l pe secretarul de 
partid. Gheorghe Pană. in 
exercițiul funcțiunii sale de 
șej de echipă, tăind '•onduc,- 
tele de refulare a pompei 
nr. 1 și nr. 2. demontind cla
pa de reținere și ridicind 
noua conductă pregătită An
drei Drotzinger, șef de e- 
chipă. conduce cu siguranță 
operațiunea de scoatere a 
cupelor uzate de la elevatoa
re. Iată-l și pe tinărul comu
nist șef de echipă. Moldovan 
Teodor, care taie cu sudură 
carcasa centrifugii nr. 5 Lin
gă el. echipa lui Octavian 
Chelaru demonta carcasa si
tei de special de la cuva nr.
3 mediu dens. Deasupra lor. 
la un alt palier, o altă echi
pă, cea condusă de loan To- 
r."ș demonta transportorul 
de la cuva nr. 1 de mediu 
dens ți efectua pregătirile 
pentru înlocuirea și a late

ralelor, șinelor, cornierelor.
Șeful echipei de electrici

eni. Romulus Regeni, împre
ună cu Iosif Arvai, lăcătuș, 
înlocuiește tabloul de co
mandă al aparatului de co
lectat automat probe de pe 
banda Wipper nr. 1

Așa au debutat reparațiile 

După revizii și reparații 
de bună calitate, 
Rezultate

concludente 
în producție

programate pentru zilele de 
1-2 ianuarie la preparația 
din Lupeni. Primele zile ale 
anului au fost insă zile de 
mare efervescență in toate ce
le trei schimburile. Primelor 
echipe de muncitori li s-au 
alăturat cele conduse de 
Stancu Coropiță, care a în
locuit toba de acționare la 
banda transversală de bruți 
spre spălare, Carol Hențu și 
Tiberiu Surianu cu obiecti
vul : înlocuirea axei latera

le și a roților dințate de la 
ciurul de blocuri Lupeni, 
Gheorghe Bedean, care a e- 
fectuat înlocuirea pistoane- 
lor. cuzineților, cilindrilor și 
repararea supapelor la pom
pele Plunger : echipa condu
să de Ștefan Racz, care a 
înlocuit dispozitivul de egu- 

tare la silozul E 6.
In toate schimburile asis

tența tehnică a fost asigura
tă de inginerul șef adjunct 
electromecanic. Adrian Pan- 
galos. ing. Horea Tripon. 
maiștrii principali Lîviu A- 
vramescu. Hie Kalanyos, Io
sif Ghiciu, Adrian Ionici, 
maiștrii George Grozav, Mir
cea Dănuțiu, Oliviu Florea.

Au fost prezenti. gata in 
orice moment pentru inter
vențiile necesare, strungarii 

și frezorii Ion Coropiță. Ia- 
cob Stoica, Gheorghe Rusu.

Nici salariații sectorului 
transport nu s-au lăsat mai 
prejos. Partidele de la loco
motivele Reșița 1 și Diesel- 
hidraulică au fost prezente 
împreună cu echipa de lăcă
tuși a depoului de locomoti
ve condusă de Emil Alecu 
pentru a efectua revizia teh
nică a locomotivei Diesel, 
precum și remedierile la 
cald prevăzute la locomoti
va Reșița 1.

Cu toții au dorit ca ziua 
de 3 ianuarie 1973 să fie zi
ua in care calitatea muncii 
depuse să-și pună primele 
amprente pe indicatorii can
titativi și calitativi ai planu
lui de producție pe noul an, 
pe primele eșaloane de căr
bune cocsificabil.

Și intr-adevăr, spre satis
facția și mulțumirea munci
torilor, inginerilor și tehni
cienilor care au efectuat re
parațiile, reviziile și înlocu
irile de utilaje în zilele de 
1 și 2 ianuarie, a întregului 
colectiv al preparației, in 
prima zi de lucru din '73 au 
fost produse peste sarcinile 
de plan primele 300 de tone 
de cărbune cocsificabil, iar 
calitatea producției a fost 
îmbunătățită cu 0,2 la sută.

O primă confirmare a se
riozității. răspunderii și dă
ruirii cu care preparatorii 
din Lupeni au ținut cu tot 
dinadinsul să-și înnobileze 
munca depusă in primele zi
le de lucru din noul an.

Florea TIGOIANU 
Victoria TOMESCU 

corespondenți

Din presa centrală de ieri dimineață, o veste se adre
sa cu prioritate locuitorilor unui frumos oraș din Valea 
Jiului : VULCANUL. După ce a cîștigat locul I pe județ, 
in cadrul concursului pentru înfrumusețarea și buna gos
podărire a localităților, orașul de la poalele Strajei a ob
ținut dreptul de participare la faza finală a concursului. 
Și. iată că și în această ultimă fază. Vulcanul s-a făcut 
remarcat. Pentru înfăptuirile locuitorilor săi, pentru reali
zările obținute printr-o susținută muncă pătrunsă de spi-

patriotic, orașului i s-a decernat MENȚIUNEA I. fapt 
aduce după sine un meritat elogiu harnicilor săi locui-

rit
ce 
tori, pricepuților săi edili.

In legătură cu acest fapt, in cursul zilei de ieri, l-am 
căutat pe tovarășul PETRI) BARBU, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Vulcan al P.C.R. președintele consi
liului popular orășenesc, pentru o scurtă convorbire. In
terlocutorul a răspuns cu amabilitate Ia întrebările noas
tre î

— Cărui fapt se datoreș- 
te succesul obținui de o- 
rașul dv ?

— Pe scurt, hărniciei cetă
țenilor, dragostei lor față 
de orașul în care locuiesc și 
pe care și-l doresc cit mai 
frumos. Dar. în aceeași mă
sură, se datorește si preo

Cadru din noul Vulcan — motiv de odihnă și de admirație a ochilor și sufletului.

cupărilor constante ale con
siliului popular, ale deputa 
ților. sprijinului primit din 
partea tuturor organizațiilor 
de partid din cartiere, aju
torului acordat de conduce 
rile întreprinderilor si ins
tituțiilor de pe raza orașu
lui. In acest sens, as vrea

evidențiez în mod 
activitatea salaria- 
cadrul Fabricii de

chiar să 
deosebit 
ților din .
stîlpi hidraulici, E. M. Vul
can, a elevilor de la liceu 
și de la toate școlile gene
rale din localitate — care au 
răspuns cu multă pasiune și 
dăruire la toate chemările 

consiliului popular.
— Am reținut că in anul 

care a trecut s-a înregistrat 
o largă participare cctăte-

Interviu consemnat d, 
I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

pent.ru
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Laser universal

invizibiliSanitari

mică ? 
că a- 
n-arn

uni ie simți însurat ?
— Am întinerit cu 20 \dC

dus o porție asa de
— Mi-ați spus doa\ 

veți tren
-vrut să-l

Experimentul nolar
Specialiștii sovietici in problemele Vctieii și Antarili

i au începui pregătirea unei noi etape a ..Expcrimentuiu: 
olar care sr deslăsoară In cadrul programului tnlrrnațlo 

nai de explorare a fenomenelor atmosferice globale. După 
« rm r-c știe latitudinile mari ale ambelor emisfere au o mare 
influență asupia climei de pe întregul Păininl. De aceea, pro

. '■ exish nte pentru îmbunătățirea climei prevăd, in pri
vii :ind. acțiuni asupra ghețurilor polare. Sarcina ..Experi 

. /untului polar", constă in a studia Interacțiunea oceanului 
atmosier, > si ghețurilor si Studierea prin intermediul unor 
modele malematicc, a influenței acestui mecanism asupra cli
mei. Oameni de știință din S.U. V. Canada Norvegia R.F.G. 
islanda tari si-au exprimai dorința de a particip <

Oamenii de știință din Bie
lorusa au creat uh tip prin
cipiul nou de laser. Un. gene
rator cuantic obișnuit func
ționează pe o anumită undă 
«cea ce limitează posibilitățile 
! ‘ sirii lui. pentru fiecare ope
rațiune fiind necesară o anu
mită frecvență. De aceea era 
necesară construirea a sute

scump. permite
reglarea frecvenței undelor 
Raza se formează fiu Intr-un 
cristal ci intr-o soluție de cu
lori orqanice. compoziția 
rora poate li modifirată 
ușurință.

In cadrul combinatului minier de ta Balhaș, mare centru 
industrial din Kazahstan au fost date în exploatare noi instalații 
«h purificare a apei reziduale. In cadrul instalațiilor sini folosite 
ca ..forță de muncă0 microorganismele. Sanitarii invizibili tran- 

u rapiditale ionii de cupru și de alte metale din for
ma lor solubilă în cea insolubilă astfel că ei se depun ime
diat. Apa tehnologica purificată în acest (el devine bună chiar 
centru piscicultura. Oamenii de știință din Kazahstan au ela
borat, de asemenea, o metodă de purificare e apei cu ajuto
rul cenușei de la centrale termoelectrice.

dacă 100 q de suc de struguri 
conțin aproape 75 de calorii, 
iar berea 50 de calorii. ap 
minerală se dovedește a I 
complet lipsită de calorii. E 
ortstitule, deci, băutura Ideală 

pentru cei obezi șl. în plus, 
prezintă anumite minerale, 
cum ar ii ; fosfatul, calciul, 
magneziu!, fler, cupru, cobalt, 
fior șl Iod. care contribuie la 
revitalizarea proceselor meta
bolismului.

dormea sub 
alb-lăploAsă

Orașul 
plapuma 
a dimineții slieșitului 
dr toamnă, find am 
plecat spre un loc pe 
rare vinători! cu care 
călătoream intr-un 
I.M.S. il numeau Ro
vina — IlivăU In ma
șină călătoream 11 oa
meni dr diferite pro
fesii șl frrl riini cio
bănești ..specialiști" — 
după i uni ne spunea 
stăpinul lor — m des
coperit urme dr mls-

Ruștcti ne împărtășeș
te clima rrlmpelc din 
srcretnl vlnătorilor ca
re știu să vorbească 
cu pămfnlul șt cu 
durea.

— Urma aceasta 
vedeți ? — c de 
prior! A ieșit din . 
dure acum o oră-do- 
uă. Asia fi de mistreț, 
dar e de ieri.

/)d-

eă-
Pfl‘

curat al dimineții 
ne stringent pe umeri 

ca o albind polenul 
aripi picăturile 
rouă ale dimineții 
se aseamănă cu

ju
de
re ________ _
bobffele de chihlimbar.

După ce am parcurs 
a bucată bună dr 
drum, gflxlni in jt/ir- 
șlt urme proaspete de 
mistreț „N-au ieșit

Piuă
discutăm In

Iul nu itv aud. 
atunci
Șoaptă cu prrșfidinle- 
le.

Vînatul trebuie 
In scroafe nu e 
să se tragă. Nld

ales, 
fote 
fll purcei

•— Cum se cunosc ?
— Scroafa e mai su

plă, iar purceii «Ini 
miel.

Băuiura ideală Cazuri de infarct
mai frecvente

Dinlotdeauna. oamenii s-au 
preocupat de menținerea silu- 

că băuturile 
nu îngrașă es- 
răspindită. Dar 

medicina modernă a ajuns 
in această privință H cu totul 
alle concluzii. Metabolismul 
apei in cazul oamenilor sănă
toși este coordonat cu ajutorul 
hormonilor rinichiului, prin in
termediul rinichilor, al ficatu
lui la care se adaugă anumite 
minerale, cmn ar fi sodîul și 
ksliul. Dacă bem mult sau 
puțin, organismul reține întot
deauna doar atît lichid cit ii 
este necesar.

Băuturile trebuie considerate 
la fel ca si orice fel de hrană ; 
importante sînt nu cantitățile 
consumate, ci numărul de calo
rii pe care le conține. Astfel.

ulei. Ideea 
in general 
le ioarte

în rîndul femeilor
Numărul deceselor in rîndul 

femeilor în urma afecțiunilor 
coronariene a sporit intr-un 
mod îngrijorător. Intre 1949 și 
1954 numai o femeie la 11 băr
bați murea de infarct miocar
dic. Intre 1967 și 1971 se re
marcă insă o radicală schim
bare a raportului. In prezent, 
fiecare al cincilea caz mortal 
îl constituie o femeie. Intr-un 
articol publicat in revista me
dicală „Praxis-Kurier" de 
Davis Spain și colaboratorii 
săi (de la ..Brooklyn Hospital 
Medical Centre', New York) 
au constatat că femeile tinere 
suferă tot mai des de aseme
nea afecțiuni, iar fumătoarele 
pasionate sînt in pericol peste 
media obișnuită.

o

ORIZONTAL; 1) Vin cu nea ; Ași 2) Ridică termometrul 
m irig Icind merge!); 3) Are ce face (Ei ași) — Dat la 
• C';« (nu ori cînd I) j 4) înscrie pe gheață (lovit!) - Crapă 
: nncle (de foci); 5) In toiul iernii! — Diminutiv feminin

In poduri ! ; 6) A face căldură (la termometru) — De in- 
■out (AȘI); 7) Cupe aproape pline!... — .... în plină iernă!

A fost (odată); 8) înghețat (și vara și iarna!) — Pe ma
lul apei (iarna înghețat!); 9) In țurțuri! — Apără de frig 
(si de dușmani!); 10) îmbrăcat iară (mai ales de iarnă!); 11) 
înqhețată (și Ja cald!).

VERTICAL: 1) Țin de cald (deasupra!); 2) Înghețate (la 
nriini !> — Plin la drum (de sărbători I); 3) înghețat la p>oartâ 
(ia tară) — Duel ncterminet! — Dați bice!; 4) In unele 
nopți! — Nu-1 scoți din ale lui (nici de sărbători !); 5) Prinse 
1 irig (între ghețuri) — Se fac tari (iarna I); 6) Adusă dintr-un 
iondc-i (la bară!) — Rimă (încrucișată ! !); 7) Fratele lui Brr 
(iama !) — In iarnă ! — Trecute prin fierul... (plugușorului '.): 
8) La qura sobei (mai ales iarna!) — Te îngheață (la picioa
re!)-, 9) Vine cu vorbe bune (in toiul iernii!)... — ... șl cp 
somn (noaptea!); 10) Schimbat (pină și anotimpul!) 11) Polei 
(ori cînd!).

DiijM două ore dc 
mrs și hurducături 

coborim la marginea 
unei jtăduri tinere. Ne 
dezmorțim picioarele, 
nlcrgind pe lingă ma
șină. Ne odihnim o- 
chli pe peisajul in cu
lori de pastel pe care 
soarele dr septembrie 
il mingiic eu zgirce- 
nic. Se trage la sorți 
peniru cine trebuie, să 
meargă să afle in ca
re anume lor din pă
dure ar puica fi gli- 
siți mistreți. Șoferului 
de la asoriafla jude- 
|canfi de vinătoare și 
pescuit sportiv Hune
doara. Iulian Hnșfca. 
i-a revenit misiunea 
du a tace pe rurcela- 
știl. IPipă cr-și (neat- 
ră arma ne oferim 
să-l insofim.

— Va trebui să 
merg in față. — ne 
spune cefcctdșul. Ca 
să observ urmele. Și

Prima zi de vinătoare

Ne uităm cu aten- 
fic In pdmint După 
un timp descoperim 
?i noi o urmă de mis
treț. Ne bucurăm mult. 

și „profe
ră am 

secretul 
pămin-

Se bucură 
sortii" nostru 
prins repede 
de a vorbi cu 
tul.

Mergem mult și to
tuși mistreți nu sini 
tn locul presupus de 
vinători. Ne avintăm 
mai departe In desi
șurile pădurii cu ace
lași entuziasm și ne
răbdare cu care 
plecat. ..Trebuie 
dăm de ei" — ne 
gură însoțitorul, 
pirăm. cu nesaț aerul

am 
să 

a si
ft es-

Izgonirea păsărilor
de pe aeroporturi

mistreți
din pădure" — spune 
<u bucurie ccrcatașul. 
Ne reîntoarcem la ma
șină pe un alt drum.

Președintele Asocia
ției județene de vină
toare și pescuit, spor
tiv, Cristinel Popa, or
ganizează cu calmu-i 
caracteristic acțiunea 
de vinătoare. Toți vi
nători i sini repartizați 
la ștand. Ne luăm loc 
lingă președinte, așa 
cum am făcut și In 
alte dățl.

In pădure se așter
ne din nou liniștea. 
( Unii plecați cu doi 
dintre vinători ca să 
„scormonească" vina-

să

In timp ce discutăm, 
de undei a din iață 
se. aud trosnind crengi 
uscate. Vine spre noi 
un purcel singur.

— Ce-o fi cu el a< 
s-a rătăcit de rlrd ? 
— se întrebă preșe 
dintele nemulțumit

— Nu trebuie 
umble singur ?

— Nu, înseamnă că 
h s-a împușcat mama 
Sau poale .s-o fi spe
riat acum de clinii 
noștri — spune pre. 
ședințele spre a se 
autoliniști. Purcelul 
trece la cițtta pași de 
noi. f! destul de fru
mos și Iute de pictor,

Sr aude lătrat dr 
clini, zi ii dat de tnl.x* 
trrț — ne informează 
președintele. Se Cu- 
nmiște după felul cum 
latră. Și iși pregătește 
arma dr bătaie. Din 
lață se nude tot mai 
aproape lătratul Clini
lor. Se aud șl vocile 
Vlnătorilor carC-ț in- 
sopsc. După tm timp 
Itâdurca se cutremură 
de focurile armei 
nul 
fio 
de apoi un «unei, pre
lung ce sennit itu] o
corn dat. de un rinălor 
pe țeava armei.

Ne durem spre to
rul unde ne chema 
sutietul. Ne adunăm 
tăcuți lingă mistrețul 
tl'n coama căruia se 
ridică aburi. Trupu-i 
singerează. lângă rana 
proaspătă se udtl ol- 
telc vechi, cicatrizate. 
In ochii lui umezi se 
oglindeau o bucată de 
cer șl armele frtnle a 
odihnă ale i lnătorilor, 
l.ra ultima imagine. 
Cele cfteva lacrimi 
re s-au rostogolit 
iarbă semănau așa 
mult cu bobi (ele 
chihlimbar ce 
string in nopți m 
nă fn pajiștea poenl- 
h'lor. Poale ră !>• a- 
dună pentru a topi in 
ele lacrimile adevăra
te.

cinat or 
noastră.

u- 
diu stin- 
Se nu

ra
in 
de 
de 
se 

lu-

N. PURI

Pe aeroporturi, Ipăsârile continuă sâ prezinte un deose
bit pericol pentru zbor. Recent, la Liverpool a fost Introdusă 
o nouă metodă de îndepărtare a pasărilor ; prin difuzoarele 
aero|’ortului se transmit mieunaturile unor pisici flămînde. în
registrate pe bandă de magnetofon. Efectul s-a dovedit ului- 
h»r: la auzul pisicilor, păsările Se răspîndesc care-ncotro. 
Pe de altă parte, insă, exporimentul are și urmări neplăcute .- 
anumili pasageri, cînd aUd mieunatul pașnicelor animalei fac 
crize de nervi.

Dresaj sui-generis
la timpul unei inlîlniri de 

polo |?e apă dintre două echi
pe din Cleveland (S.tJ.A.), un 
spectator a dat drumul unui 
mic crocodil in bazinul unde 
își disputau mingea jucătorii. 
Acesta, cum a ajuns în ba-

UMOR UMOR u UMOR

zin. a început sâ-șl înfigă 
c olții în corpurile jucătorilor 
unei singure echipe-, nici 
jucător din echipa adversă 
a fost atacat de crocodil, 
scurt timp după incident, 
ziar local cerea spectatorului 
să rămînă anonim, dar să 
explice ziarului cum a reușit 
un asemenea dresaj fără pre
cedent.

— Cum așa?
— Iar beau și fumez pe 

ascuns'

Y *ț — Ospătar f strigă supărat 
clientul in restaurantul gă
rii. Cum se face că mi-ai a-

imediat
pierdeți 1

★

mai ciuți la pian ? 
' — Vecinul mi-a împru
mutat 2 000 de lei. dar a tre
buit să-i dau drept garan
ție cheia de la pian.

S'- Nu

Obiceicare

regiunile situate la tro
sc observă o plantă pe 

locuitorii o numesc

In 
pice 
care 
..floarea care tușește". Dacă
pe frunzele ei cade praf, or
ganele ..respiratorii" ale plan
tei „il suflă" de pe frunze, 
emițind un mic sunet asemă- 
nat or tusei.

tușesc
de felină

Pisicile trec drop# cele mai 
curato animale din lume, de
oarece își ling în permanentă 
blana. Potrivit unor cercetări 
recente» pisicile nu-și ling bla
na ca să fie curate, ci pen
tru... ^vitamina B. Părul pisici
lor produce această vitamină» 
S-a constatat că, dacă o pisi
că este împiedicată să-și lingă 
blănita, face avitaminoză sau 
chiar nevroză.

în manieră
italiană

Deoarece aleasa inimii sâle 
se căsătorise cu altul. Bruno 
Bortolctti a adus la nunta, 
dare a avut loc in localitatea 
italiană Cadossola, un coș în 
care se găsea un roi do 
viespi. Răzbunarea logodnicu
lui înșelat a fost cruntă ; șase 
persoane, printre
perechea de tineri căsătoriți, 
au trebuit să fie

Jurat condamnatProfesorul: Giovanni, nu- 
'hiește-mi trei animale care 

trăiesc in Africa .
Răspuns: Două cămile și 

un leu)
*

Un buldog uriaș 
kpuie fn parc de 

ț Hans. Mai întii îl .... .........
apoi îi linge obrazul. Mama 
observă și strigă speriată:

— Hans, te-a 
Nu. mami.

se apro- 
micuțul 

miroase,

pentru că a ațipit în instanță
Juratul Tommie Wiliams, paznic dc noapte In Okiahotii 

City, a ațipit in timpul depoziției unui martor. Neatenția sa 
putea să constituie pentru apărare un argument în favoarea 
casării procesului pentru viciu de forma, judecătorul l-a con
damnat pe jurat la 24 ore închisoare pentru ultragiu adus 
magistraturii. Dar. după primul moment de furie, el a redus 
sentința la o oră și jumătate

I 
I 
I

care șl

internate 
in spital, in urma înțepături
lor de viespi.

Vaslle MOI OI)E |

Dezlegările careurilor :

mușcat ? 
m-a gustat

un mare număr de oameni, 
incă de pe vremea incașilor.

mai mare intirzie-

Cronică

Insă de mă-niuriiebus •

Cusătu- 
„farna" 
- A se

9) La

lioanc.
„...CU

LA MULTI ANI (Rebo): 
Noroc, fericire, sănătate, bu
curie.

— De ce vă certați așa. 
copii, întreabă un bărbat in 
i'frstfl ?

— Ani hotărit că cine va 
spune minciuna cea mai 
mare, va minca banana asta.

— Vai de mine, copii! 
Cînd eram ca voi, nu știam 
nici măcar ce-i aia minciu
nă !

— Zdenek. dă-i banana 
lui nenea '

Comanda Ia mine; C ind Irag. dat: in același timp 
cu pîinea de marginea patu lui. Dacă nici atunci nu se 
rupe, am pregătit ferestrăul ...!„»!

— Habar n-am. John.
— Aia pe care mi 

promis acum un an de A- 
nul nou!

ORIZONTAL: 1) Autorul
basmului „Meșterii muntelui 
dn gheață" — Ieșite de sub 
zăpadă..,; 21 ...le primește cu 
căldură — Autorul melodiei 
„Zboară săniuță" j 3) Spus iar
na la colinde — Sînt în alb 
4) Autorul poeziei „Ninge" 

și a schiței „Anul Nou" 
la cantină!; 5) Nucul 

Autorul poeziei „Ză- 
f—’... card nu-s reci In 

interior; 6) Schimburi pregă
tite pentru pîrlîc — 
ră; 7) /Autorul pîfizei 
— Emerit; 8) Pămînt 
osifica — Prenume : 
ningere! — Pregătite-n miez
de iarnă pentru copii — Zile ;

10) /Autorul poeziei „Iarnă în 
prier" — Bile altfel puse! ;
11) Iarnă iară zăpadă — Poet 
francez, autorul poemului 
..Trandafirii iernii"; 12) For
mulă aparte de-a păstra la 
rece ...—... și a punc-n cui.

VERTICAL: I) Autorul poe
ziei „Sigilii pe zăpadă" 
Prezent iarna la noi și tot 
timpul la poli ; 2) Autorul
piesei „Veac de Iarnă" — In 
miez de iarnă e cu vorbe bu
ne ; 3) Cîntăreață bogată — 
Acoperit cu zăpada ; 4) Două 
blocuri eratice ! 
na pe-o ureche 
iorniî-n rime ; 5) 
ță iarna

M. VLASE
I. LEONARD

- Trasa iar- 
lnchlnalc 

Sb dezqhea- 
Incilcite

r<

« 2 3 «567 8 9 iw

E2
F"
4

I7 Mi

I8
p
ho

fi 5 ț» 0 n

n *

Venit odată cu iarna în can
titate...; 6) ...mare — Vin cU 
zăpndă ; 7) Pictat cu omăt — 
Iarna vino mai iute (pop.)...; 
8) ...și marchează acoperișul

Hăul mare ...—... la răcoa-
! ; 9) Răcit la cap I — Dat

in dare - Avîntul zăpezilor 
veșnice; 10) Cel cu Albă ca 
Zăpada — La 
Rece la suflet 
cez., autorul poeziei „I 
zăpezile de altădată1 
...și altul 
„Po-ntîin 
neștire" - 
de

roglm! ;
- Poet

.Unde sînt 
tu...; 12)

rus, autorul poeziei 
zăpadă pășesc in 
- personaj din „Fata 

zăpadă" de Ostrovski.

„ANUL NOU...". Orizontal: 
l i r oliudalori ;
iarna ; 3) Ticft 

Eșarfă A
■ Încă

Am; 7) Vară —
8) Iri -- Ol 1 

Amic Dar ; 10) 
- Nămeți ; 11) Rove-

2| Pom

VESELIE- Orizontal:
1) Comediantă; 2) Animată 

Am ; Jl Ren Ra
ONU ; -1) Ser — Necaz; 5) 
C.T — Voioasă; 6) A — Urs 
— Crem ; 7) Tur — Ti - A 

; 81 Umilită — NN ; 9) 
- Ospăț; 10) Armă --

Frumoasa pano
ramă a marelui lac Titicaca, 
situat la frontiera intre Pe
ru și Bolivia, pe o suprafa
ță de 6 900 km. pătrați, la o 
altitudine de 3 812 m. Malu
rile sale au fost locuite de

Cum, în noaptea aceea se-nnorase cerul 
(Motiv pentru care se-nmxtlase gerul) 
Am ieșit la... aer, în balcon, s-admir 
Noaptea și-un fum... proaspăt, in plfimini s-aspir (!) 
(Știți, chiar lingă blocu-mi este o centrala 
Termică, co-ajută... noaptea ancestrală 
Invelind-o toată intr-o poezie 
Pigmentind cu negru-ntreaqa-i feerie!) 
In lumina pală ce-n beznă țișnea 
Din bucătărie, văd fulgi mari de nea...
Mai întii crezusem că sînt fulgi de fum 
„Ura! strigai tare, iarna e pe drum" 
Mă ciupesc de-adreptul simt că nu e vis 
,.O să-mi vină muza"-n sinea mea am zis 
Dar, n-apuca-i bine, fraza s-o sfîrșesc, 
Căci cu-a mea domnița, muză, mă trezesc 
Că-mi zîmbește sincer, glacial și tainic... 
Eu mă pregătisem să pun vin in ceainic 
Insă Ea îmi zise: ...Am eu, tot Iragată, 

cronica rimată! 
bine, cînd ultima oara

Pregătită pentru... 
îi-am promis, știi __  ____ _____
Eu am fost la tine, și-nu intr-o doară, 
C-am să-ți dau eu tema spre a pune-o-n rime 
Și, in chestii d-astea să m-asculți pe mine; 
Că doar eu, anume, mi-am întîrziat 
Sosirea în Vale și prilej am dat 
Unor ..neajunsuri" ca să se îndrepte I 
Dar, cînd observat-am că tot cască-gură 
Au rămas la critici și nici o măsură, 
Cil du cit, pe colo, să se ia măcar... 
Cînd văzui că nimeni nu are habar... 
Că... majoritatea celor înțepați 
Dovedesc întocmai că-s... imunizați 
Că, încă nu-s ghete pentru fiecare 
Potrivite-n număr pentru mic și mar? 
Și că „igeliștil" nu își onorează 
Cererile toate și mereu creează 
„Crize" și decepții și injurii care 
Ii discreditează, cu regret, se pare... 
Că în stații omul stă după mașină 
De ii ..crește barba" pîna ea să vină 
Cci-n calorifere nu prea e căldură 
Insă din centrala iese multă zgură (!) 
Streșinile rupte, gata ca să cadă 
Numai asta-așteaptă, să le dau zăpadă! 
Cum să vin atuncea să mă desfășor ? 
De aceea Valon am s-ombrac... ușor 
Că dacă mft-nfurli și-am să dau zăpadă 
Cum scrie la carto, vina o să cadă 
Pe cei care-o poartă, cînd se plimbă-n... strada .’

I. UCIU
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și materiale didactice

Concursul avea loc în ziua do 10 ianuarieva

sediul exploatării.Io

suplimentare se pot obține la biroulInformații

personal al exploatării.

[Urmare din pag. 1)

Grupul școlar minier
PETROȘANI

Iruiitas angajeaza prin concurs
o-

1OOO tntluri de manuale

no
pe 
in- 
ce- 
o-

1973. ora 9.

este
care

Din sălile
de judecată
Șoferul lllr Mltran, din 

Petroșani, angajat la 
Î.T.A. Deva, n pus qlnrl 

râu tuturor pietonilor și o- 
biectelor IntUnitc In cale. 
Împreuna cu ..tovarășa" 
de drum, mașina 21 HD 1468, 
Sub influenta alcoolului, a
pornit cu viteză maximă în părinții
direcția Pelrosnni-Livvz- mi. srris și
Prima victimă: mașina ttndu-l
HD 1410 tamponata. •\ tor" trr
d<>ua vidimă : un Mik» dv S, , 1.
susținere a liniilor electr /ist P<>
— dUrimat.

A train vlclimâ a lost.,, 
chiar dumnealui. A trebuit 
să plătrnsrft dcspăqubiri «L 
vile., suma de 24 500 Ici, iar 
In plus doi ani dv tnrhisno- 
te. In tel doi ani va avea 
suficient timp de a reflecta 
la „răfuiala" pe carv a avu- 
t-o cu slîlpii de pe marginea 
dramurilor si cu automobi
lele, la răul pe care îl adu- 
ce șolvrilor consumul alco
olului.

Lo ..frageda" vîrsla de 
35 dc nni. Srckvh Ni- 
colav-Moisc, recidivist, 

din Constanța s-a hotfirîl sfi 
munccascfi drept pentru care 
i s-au lăcut formele dc an« 
qajare la E. M. Livezeni. Vi
itorul minor a lost qa/duit 
imediat la căminul muncito
resc al exploatării.

In lipsa colegilor dc came
ră i-a venit însă o idoo... dc 
înavuțire din bunul altuia. A 
trecut în proprietatea perso
nală numeroase obiecte de 
îmbrăcăminte, bani, un bulo-

nr. 1 1973

EXPLOATAREA
lin rlr identitate, tu m 
oluri Iv asupra - i »Ln Iun! 
tftlpăsila din Valv,

I H plrt arv n lăsat și o v- 
pistolft, la si tis unuia dintre 
păgubiți, S N , i h ponte sft 
> « ară dvspăguluri părinților 
sfii inr pentru n fi siqut rfi 

i m* vor conforma lr>a 
i lor o epistolă, anun- 

tll fiul lor „rfitlicf. 
vlmlr din nou ajutat, 
ost ajutat, nimic dv 
(*ntru doi nni, bfilrlnfl 

săi părinți vor putea trăi li
niștit! (Iv'iarvrc „copilul" nu 
vn mai rfilfii I prin lumv, nu 
va mal baga mina In buzu
narul altuia.

Intr-o noapte,
V. Gh.. 91 D. I. sn „dis
trau" aprig Iflcind scan

dal. btîlîndu-se. Spectacolul 
ora atlt dv atrăgător Inch 
Cojocar» Dumitru Dănuț. re 
fidivjst, din Uricani, n-a re
zistat tentației de a se dis
tra și el. A intervenit cu su
perioritatea celui care pose
dă ..arma" teribilă (un bri
ceag). lovind pe S. P., căruia 
i-a sectional artera femurală. 
Victimei i s-a amputat gam
ba stingă rănilnind ru o in
validitate permanentă.

Viteazul, a pornit pc m- 
lefi pocăinței... după gratii 
pentru 4 ani. Pentru fapta sa 
inumană, este O poliță plă
tită destul de ieftin.

Nlrolar GHERGHIN 
judecător

Cu scrisoarea dv

• Nu am 
bine... aluzia, 
tru Butnarii 
Vasile Alecsan 
referiți, creden

înțeles
.stimate

I Vulcan,
i nr. 65). Vă 
cind aduceți 

vorba despre cei Ce așteap
tă să treacă urgent iarna, 
la șoferii mașinilor 
transportă cărbunele la do
miciliu. Sfatul nostru ? Da
că lucrurile stau așa cum 
presupuneți, dacă cei în 
c'rapt sS vă rezolve ..prob
lema" au... adormit, atunci 
intr-adevăr trebuie să-f tre
zim. Neapărat. Pînă nu trece 
iarna I

Oare

vă 
loan

bi-

• In problema are 
interesează, tovarășe 
Diurâ (Vulcan? Alee a Vii 
rului. bloc 13. ap. 10). v 
ne să consultați, in primul 
rînd, jurist-consultul între
prinderii la care lucrați.

O Știrea despre o compe
tiție de tenis de masă, care 
s-a desfășurat în Uricani la 
sfîrșitul anului trecut, ne-a 
parvenit, stimată Maria O- 
priș. cu mare întîrziere. 
Spre a-și găsi locul în ziar 
Informațiile, vă rugăm în 
continuare să ni le expediați 
mult mai operativ.

• „Un grup de navetiști 
Care călătoresc pe traseul 
-Viscoza*4 Lupeni — Uricani. 
cap de linie, vă roagă să ne 
lămuriți de ce pînă acum.

de fini ac zuc, abonamentul 
nostru pe autobuzele I.G.C. 
costa -19 Id (pe abonament 
scria 7 km) iar acum, de 
două luni de zile, plătim 61 
lei. iar pe abonament scrie 
9 km. Vrem sfi știm de ce 
sînt 9 km și nu 7 ? S-a lun
git cumva șoseaua ? Dacă 
s-ar fi scumpit prețul pen
tru 7 km. am înțeles, dar de 
ce s-au făcut 9 km, asta nu 
mai pricepem ? Așteptăm 
un răspuns — Elena Ianc“.

întrebarea e clară. Și noi... 
așteptăm Un răspuns de la 
IXÎ.C.

@ Aveți perfectă drepta
te in tbV0e<& UC" •susțineți, 
stimată tovarășă Natalia 
Ailincăi (Vulcan, blocul Gl. 
ap. 5): vlnîătoarele de la 
magazinul ..Confecții pentru 
femei" din Petroșani nu a- 
veau. in nici un caz, dreptul 
să se poarte cu dv. complet 
lipsite de solicitudine, indi
ferente și recalcitrante. E 
păcat, de asemenea, că e- 
leva de la Școala comercia
lă căra face practică aici nu 
a avut absolut nimic bun 
de învățat din incidentul 
petrecut. Aducem. în tot ca
zul, la cunoștința conducerii 
O.C.L. Produse , industriale 
comportarea lipsită de aten
ție față de cumpărători, ma
nifestată de vânzătoarele în 
cauză.

în întrecerea

noâscft Iu obiectivele pro
puse de consiliu...

— Cred că am reușit 
îmbinăm două interese : 
le orașului, cu ale cetățeni
lor săi. sau. mai bine spus, 
să cristalizăm peri tru toată 
lumea ideea că avem cu to
ții același interes. Am reu
șit să Stabilim asemenea 
biective îneît cetățenii 
participat cu convingerea 
fiecare efort, fiecare oră 
muncă patriotică se vor răs

frânge ca un bun de preț in

su 
a-

au

Noi dotări pentru unitățile
prestatoare de servicii

Din sumar! Realizarea /| tiv zi n srtrt inilor dv plan 
țelul prlntipal al oiganlnitiilor «Ic partid: Instruirea orga
nelor si aparatului de pfttlid : Cincinalul înainte tiv termen : 
Ilolflririlv plenarei C.C. «I P.C.R. din noiembrie 1972 In 
dezbaterea conferințelor pentru «lari de seamă și alegeri : 
Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și orga
nizațiilor «ie partid; loan Câlinesctl : Cunoașterea temei 
uită a realităților economice: Constantin Barbut Control 
de partid eficient : \ nul nei și (răi in chip comunist; Sti 
mutarea energiilor < reitlonre : O inaltft ținută moral-pollti 
că : Ancheta redacției : Cum se realizează programul 
educație comunistă ? X. Ionescu : Amplificarea rolului 
nomic al stalului socialist ; Radu Vasile ; Consiliile 
control muncitoresc — expresie a adlnclrll democrației so
cialiste.

concurs pentru ocuparea

Rețeaua unităților prestatoa
re de servicii către populație 
e cooperației meșteșugărești 
so îmbogățește in acest an cu 
50 de complexe de servire, 
mai mult de 100 de ateliere 
de producție, statii de Întreți
nere auto ele. Mare parte din 
acesle unități vor fi amplasa
te în centre muncitorești și 
orașe noi sau în plină dezvol
tare, cum sînt Bocșa, Motru, 
Segarcea, Rădăuți, Cimpulung 
Moldovenesc, Gura Humoru
lui, în cartierele noi de locu
ințe printre care Traian —

Drobeta Tr. Severin, Cremenea 
— Bacău, Mănăștur — Cluj și 
altele. La București, Pitești și 
Timișoara vor fi puse la dis
poziția posesorilor de autotu
risme noi statii de întreținere 
auto, iar la Petroșani, Craiova 
si Bistrița noi unități de spălă
tor le-curătătorie-vopsi tor ie.

Oamenii așteaptă (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

un dejun frugal. Dar laptele 
iiilirzie. întîrzie și smintina. 
Și între cumpărători >i vinză- 
tmi se iscă discuții. Cine-i, oa
re vinovatul ? Dacă vinzătorii 
l-ar ști, l-ar fi știut, dacă i-ar 
fi știut, poate le-ar fi spus ce
lor ce au pretenția justificată 
să găsească lo cele mai mati
nale ore produsele lactate do
rite în magazine: uite-1, ui- 
ta-ți-i — ei sînt vinovății, i-ar 
fi arătat cu degetul. I-ar fi tri
mis acolo unde merită — sub 
blamul public. Sub oprobriul 
unanim al oamenilor!.,.

..Cazul" — simplu in aparen
ță. plin de semnificații in rea
litate -- indiqnează. Ne între
băm însă, această indignare 
a noastră va fi singulara ? Și. 
spre a ne convinge, așteptăm 
opinii. Așteptăm să aflam pă
rerea dv.. a cititorilor ziarului, 
a cumpărătorilor, față de a- 
cvastă flagrantă încălcare a 
celor mai elementare norme 
de comportare în serviciu, in 
societatea noastră socialistă.

Așteptăm, de asemenea, și... 
părerea (a se citi măsurile) 
< onducerii Fabricii de produse 
lactate Livezeni. Așteptăm!

I <1 i' II r I «lul.i, li, J X d{tg< - 
gică v.i pune la dispoziția in- 
vătăminlului de toate grade
le. în anul de studii 1973-71, 
circa 1 000 titluri d<* manuale 
și materiale didactice, intr-un 
tiraj d«* circa 30 milioane e- 
kcmplare. Pentru a pulva în
deplini Li timp sarcinile «o-i 
revin in acest sens, editura a 
tipării, încă din <inul trecui, 
20 de titluri in 2 milioane de 
exemplare. Se acordă, de a- 
semenea, atenție editării m.i- 
nualelor petilrU școlile in ca
re se predau limbile naționali
tăților conlocuitoare, llind pre
văzute în acest scop 210 tit
luri. In avansate stadii tipo
grafice se găsesc unele din 
ele peste 100 tratate și

cursuri universitare care 
li puse la dispoziția studenți
lor la începutul viitorului an 
do învfițSmint,

După cum a subliniat prof. 
Mihai Roman, i vdnclor-șel al 
Editurii didactice și pvdugoqi- 
< e, și anul acesta vor miliinua 
să apară toate manualele și 
cursurile de științe sociale ne
cesare invățămintului de stal. 
Pentru a cohlribui la desfii- 
șurafeu in cit mai bune con
diții a activității cabinetelor 
di șliinta sociale, redacțiile c- 
diturli au predai «ie curind ti
parului diferite culegeri de do
cumente din istoria României, 
a mișcării muncitorești din 
(ara noastră, precum șl unele 
hărți istorice.

unui post de

viața lor. Atunci cînd exis
tă această îmbinare a Inte
reselor, se lucrează cu mul
tă dragoste. Iar cînd se lu
crează astfel, satisfacțiile nu 
întîrzie să apară.

— Ce vă propuneți pen
tru viitor ? Vă adresăm în
trebarea știind că mențiu
nea acordată orașului 
privită ca un elogiu 
aduce după sine un 
bold...

— Nu numai un imbold, 
ci și u.n plus de răspunde
re. In primul rînd, ne pro
punem să confirmăm spiri-

tul gospodăresc al Vulcanu
lui. Apoi, să Continuăm 
țiunea de înfrumusețare, 
aceeași linie a îmbinării 
teraselor orașului cu ale 
tățcnilor. Să realizam,
biective care, prin utilitatea 
și valoarea lor, să depășeas
că înfăptuirile noastre din 
anul 1972. Și. în sfîrșit. să 
facem astfel ca la finele a- 
nului, orașul Vulcan 
tituie un motiv 
drie pentru întregul 
piu, su duca vestea
spirit gospodăresc ăl între
gii noastr

să cons- 
de mîn- 
mtiniCi- 
bunului

CON7ÂBIL-ȘEF
Concursul va avea loc în ziua de 10 ia

nuarie 1973, ora 9. la sediul Centralei cărbune
lui din Petroșani, strada 23 August, nr. 2

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. 28419968 și Legea 
nr. 129971.

Eugen Nistea

medicilor Schel- 
grijă exemplară

MICA PUBLICITATE

LA LUPENI

DUMINICA, 7 IANUARIE

DUMINICA, 7 IANUARIE

Itinerar pakistanez.;

Telejurnal. Sport;

Recunoștință și călduroase mulțumiri 
kcr. l-'arcaș. Țurnă. Ilogman. care prin 
mi-au salvat viața.

Informații suplimentare pot bbține zil
nic tie la conducerea Grupului școlăr între o- 
•ele 8-14.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Burice 
Vasile, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numeb* Sera Va- 
sile. eliberată de E. M, Aninoasa. O declar nulă.

CAUT femeie internă. îngrijire doi copii. Carpați. bloc 
2, scara 4, apartamentul 2. Petroșani,

Primul meci de hochei 
al sezonului

Circa 200 de spOclulori au 
asistat iu patinoarul „Prepara
torul" din Lupeni, în deschi
derea sezonului sportiv hiber
nal, Ia tradiționalul meci (le 
hochei pe ghetâ dintre echi
pele localnice Minerul și Pre
paratorul.

Partida s-a încheiat cu vic
toria echipei Preparatorul. 
Scorul final: 13—11 (3—2;
6—5; 4—4).

Cele doua formații : 
ratorul : I. Raczek, SI. Surany 
(3), A. Kadas (2), 1. Ceteraș
(2), V. Ardeleanu-jun. (6), 1. 
Mătăsărean. Minerul : V. Bra- 
șoveanu, I. lies (4), I. Ocro- 
glici (3), 1. Kadas (2), St. Lasz- 
lo (2) și I. Bădău.

inlîlnirea a fost arbitrată 
corect de V. Ardeleanu și 1. 
Grohman.

Soarele răsare la ora 7,51 
și apune la ora 16,52.

Zile i V iile din an — 7. 
Zile rămase — 358.

LUNI. 8 IANUARIE

7 Noiem- 
venetian ; 

din Virgi- 
Călăretii ;

Linie de front există Ia nive
lul cerințelor ! Fiecare mun
citor. inginer și tehnician al 
minei se cuvine insă să în
țeleagă că valorificarea 
înalt randament a 
este condiționată in 
m::l<>-it de aportul 
știincios. depus cu 
flet. la fronturile de 
In 
re 
ga ran

cu 
acesteia 

mod nc- 
său con- 
inult su- 

lucru. 
acesle zile Și fn contlnua- 
dâm cu prioritate atenție 
Mării unei asistențe teh

nice- suplimentare, competen
te în toate cele patra schim
buri. la toate locurile dc 
muncă. Sîntcm încă defici
tari în ceea cc privește apro
vizionarea tehn ico-materi n 15
a formațiilor dc lucru, folo
sirea din plin n utilajelor. 
Asupra acestor laturi va tre
bui să insistăm cu precădere, 
(sublinierile noastre)

— Cu îndrumarea și spriji
nul organelor și organizațiilor 
de partid ale minei in acti
vitatea grupelor noastre sin
dicale. a intervenit în dis
cuție iov. Petru lacob, preșf 
dintele comitetului sindicatu
lui. se impune insistat mai
mult, îndeosebi in perioada 
incipientă a anului, in di
recția încunoștintârii exacte, 
temeinice, convingătoare a 
fiecărui salariat cu sarcinile

de plan Pe care le are de 
onorat, cu obligațiile ce-i re
vin in acest sens (s.n.)

— Premisa înfăptuirii cin 
(inaluluî înainte dc terme n 
și anume ca fiecare schimb, 
fiecare zi să fie situate la pa
rametrii maximali ai sarci
nilor de îndeplinit vine in 
contradicție cu slabul coefi
cient de prezență cure se 
constată în prezent la fiecare 
sector...
- Dc 

lională » 
Dirigenția muncitoraas-. ă, în 
plin proces de extindere la 
noi. va avea aici un cuvînt 
hotărîlor de spus. Am fixul 
cîte doi diriginți la fiecare 
sector. începind cu luna ia
nuarie. Avem in vedfefe ge
neralizarea inițiativei lansa
te dv formația dc lucru de l.i 
E.M. Loneti dc comunist «ii 
loan Cujocaru i anume ..Bri
gada de producție Și educa
ție". la cel puțin cite două 
brigăzi de la fiecare sector.

— Ce se prevede în direc
ția îmbunătățirii tehnologiilor 
dc extracție.

Ne-a răspuns la întrebare 
iov. i| Gbeoțglle Șui< î» 
ful serviciului tehnologic.

— Un obiectiv deosebit il 
constituie reducerea cantități
lor d<? rambleu dc introdus in 
mină, pentru care se va pune la 
punct o tehnologie superioa-

' aceea, munca educa
se cerc serios întărită.

ă, 
extinderi 

aici un ci

ră de în nămol ire a zonelor ex
ploatate, cu cenușă de ter
mocentrală, în scopul evită
rii apariției focurilor. Vom 
experimenta susținerea me
talică în suitori pentru redu
cerea consumului de lemn. In 
cursul trimestrului I se va 
reintroduce combina TEMP-1 
pentru tăierea mcc.nizatâ a 
cărbunelui din stratul 4. blo
cul II. Apoi, puțul auxiliar 
va fi transformat în puț prin
cipal. în vederea moderniză
rii extracției pe verticală ca
re se va face cu scliip

Media vitezelor de u- 
vansurc pc care o realizați 
nu se situează încă la Stadiul 
exigențelor. Ce se preconi
zează în acest sens ?

— Pentru realizarea volu
mului total dc pregătiri și 
lucrări dc deschidere, con
form dinamicii in creștere ■'> 
capacității dc extracție a mi
nei. se vor organiza brigăzi 
complexe pentru realizarea 
d«‘ avansări c’e peste 70 mc- 
tri la lucrările în steril și dc 
100 metri la avansările în 
cărbune sau steril, cu mașini 
de încărcat, cu precădere la 
sectoarele I. V și investiții, 
unde urgențele sînt mai mari. 
In trimestrul II dotarea în a- 
cest domeniu va fi îmbună
tățită prin aducerea unei 
combine PK-7.

Soarele rasate la ora 7,51 
și apune la ora 16,53.

Zile trecute din an
Zile ramase — 357.

PETROȘANI — 
brie: Anonimul 
Republica : Trei 
nh ; PETRILA : 

LONEA : Minerul Dincolo de 
brazi ; ANINOASA : Opiul 
și bila ; VEH-CAN : Torn ! 
Tor.i • Toru ! ; LUPENI 
Cultural: Binecuvântați ani
malele și copiii ; Muncito
resc : Nevăzut, necunoscut ; 
URICANI : Ultimul tren din 
Gun Hill.

Tonomat internațional ;
Unda veselă ; 14,30 Estrada 
duminicală ; 15,00 Buletin de 
știri j 17,30 Azi in România ; 
19,00 Radiojurnal i 19,15 In
vitație la operetă ; 19,45 Pie
se instrumentale de virtuo
zitate j 20,00 Zece melodii 
preferate; 20,35 Chilă Marin 
Marcu ; 20,45 Consemnări ;
20.50 Dansați cu noi ; 22,00 
Radiojurnal ; 22,10 
mic sportiv ; 22,30 Arii 
maro
22.50 
loqie 
23,00
Buletin

Ginta solista de muzic. 
populară Pusa Poenafu

Film artistic: Mirii anu 
lui II. Coproducti 
Franța — România ;

8. LUNI. 8 IANUARIE

EVENIMENTE

DUMINICA. 7 IANUARIE

<£• 1872 — S-a năsput pic
torul Octav 
1944); • 1887 
Ion Minulcscu, 
/iilor simbolist (m. 1944) @ 
1897 — S-a născut scriilorul 
Ionel Teodoreanu (m. 195-1) 

1958 — A murit dr. Pe
tru Groza, patriot de sea
mă, eminent «?m politic și de 
stat (n. 1884).

Băncilil (m. 
— S-a născut 
poet și pro-

I UNI. 8 IANUARIE

1914 — S-a născut ule- 
< istul Vasile Roaită, mort ir 
luptele ceferiștilor din 
brunriv 1933; © 1023 - 
născut 
supleant al Comitetului 
xveuliv nl C.C. al P.C.R. 
de secții* Io C.C. 
(50 d< ani) £ 1<J28 
rit compozitorul 
(Georgescu) Kiriac, 
lor al folclorului nostru mu
zical (n. 1866) < 1929 — A 
avui loc greva celor 3 000 de 
muncitori de la Anina, împo
triva exploatării, pentru mă
rirea salariilor și .«lie reven
dicări economice.

fe-
_ s’a 

Aurel Duca, membru 
E- 

șef 
al P.C.R.

A mu- 
Dumitru 
cercetă-

Panora- 
de 

popularitate din open'; 
Moment poetic. Anto- 

liricu româneasca ; 
Dansul continuă; 24,00 

do știri ; 0,03—6,00

LUNI. 8 IANUARIE

17,30 Deschiderea emisiunii.
Curs de limba franceza 
Lecția ti 36-a (reluare) .

18,00 Căminul ;

18,40 Scena ;

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Logodnica frumosului 
dragon ; Republica : A ve
nii un soldat de pe front ; 
PETRILA : Călăreții, LONEA 
— Minerul : Dincolo de
brazi ; ANINOASA : Opiul 
și bila ; VULCAN : Agentul 
nr. 1 ; LUPENI — Cultural : 
Misiunea sublocotenentului 
Șipoș ; Muncitoresc : 
/.ut, necunoscut.

DUMINICA. 7 IANUARIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7.00
Radiojurnal ; 8,00 Sumarul 
presei ; 8.08 Ilustrate muzi
calo ; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radioniagazinul femeilor ; 
10,30 Succese ale discului , 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Inlilnirc cu melodia populara 
și interpretul preferai; 11,35 
Formații la microfon : Mon
dial și Dawn ; 12,00 Dv toata 
pentru toți. ...La Galați 1 
13,00 Radiojurnal; 13,15

Reflector ;

DUMINICA. 7 IANUARIE

8.15 Gimnastica pentru toți;

Straiele părinților (jude 
tul Gorjh

19,00 Săptămîna in imagini ;
19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal;

8.30 Cruvatelo roșii ;
10,00 Viata satului ;

11,10 Artiști români pe scene
le lumi;

12.00 Do strajă patriei;

12,30 Emisiune în limba 
maghiară ;

1-1,00 „360 dc grade";
17,10 Film serial pentru tine

ret : Pierduți în spațiu. 
Episodul XI ; Colecțio
narul (II);

Prim-plan. Un prim-plan 
colectiv: familia lehni 
cianului Nicolae Con 
stantin și cea a ldcalu 
șului Gheorgho Pintilivț
Roman foileton : Eliza
beth R. Mindriu Angliei 
(II) — ultimul episod ;

21.40 Steaua fără nume
Floarea din grădină ;

22.40 „24 de ore" Contraste in 
lumea capitalului.

21,05

VREMEA
17.55 Publicitate;
18,00 Cintare patriei. Concurs 

corul interjudețoan ;
19,20 1001 de seri ;

19,30 Telejurnal ;

20,00 Reportaj T.V. Oameni 
buni în valea rea. (A 
puseni);

Valorile temperaturii in 
glstrate în _cursul zilej 
ieri ;

Maximele: Petroșani -
grad ; Paring zero grade.

Minimele: Petroșani -
grade ; Paring — 6 grade.

pentru Următoarele 
24 DE ORE : Vreme rece cu 
cer mai mult senin. Ceață 
slabă dimineața. Vint slab 
din sectorul sudic.

4* 1
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Prezențe românești
R

Inaugurind expoziția, mi
nistrul invățămintului si co
ordonării interprovinciale. 
Abdul Hafee? Pirzada. și-a 
exprimat satisfacția pentru 
prilejul ce i s-a oferit, rele- 
vînd că această manifestare, 
organizată in preajma sosi
rii președintelui Consiliului 
de Stai ai României. Nicolat 
Ceausescu, constituie încă o 
ilustrare a raporturilor dc 
prietenie dintre cele două

După vizitarea expoziției, 
directorul Consiliului artelor 
din Rawalpindi, Agha Babur, 
a apreciat calitatea cărților 
editate în România, relevînd 
însemnătatea acestui gen dc 
manifestări în cunoașterea 
reciprocă a realizărilor teh- 
nico-ștlințifice.

Lupte grele 
în Cambodgia

PNOM PENH 6 (Agerpres). 
— La Tram Khnar, localita
te situată la 39 kilometri sud- 
-vest de Pnom Penh, s-au 
desfășurat sîmbătă lupte 
grele, în urma cărora jumăta
te din oraș a fost cucerită de 
forțele patriotice. In spriji
nul trupelor administrației de 
La Pnom Penh au fost trimi
se piese de artilerie grea și 
aparate ale aviației tactice.

In noaptea de vineri spre 
sîmbătăt. forțele patriotice au 
dezlănțuit ofensiva și într-o 
regiune situată la 60 km nord- 
vest de Pnom Penh. Două 
poziții din apropiere de San- 
dan. localitate situată pe șo
seaua nr. o, au fost atacate 
de forțele patriotice.

—

După distrugerea 
orașului Managua 

de cutremur

Ultimele știri j

Problema vietnameză

III
V}

/
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W XSH1NGTON 6 — Co
respondentul Agerpres. Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : La sediul Bibliotecii 
române din New York a a- 
vut loc o seară de poezie 
românească, organizată cu 
prilejul apariției in Statele 
Unite a unei. antologii de 
versuri eminesciene, intitu
lată „Eminescu — cel din ur
mă romantic". în traducerea 
Iui Rov MacGregor — Has- 
tie. și a volumului lui Marin 
Sorcscu — „Rame". Manifes
tarea a fost organizată în 
•-elaborare cu „Programul in
ternațional do creație litera
ră al Universității Iowa", sub 
ale cărei auspicii au apărut 
cele două volume.

In orașul Provo, statul U- 
tah. Biblioteca română a or
ganizat, în colaborare cu u- 
niversitatea din acest stat, o 
expoziție de grafică cu lu
crări aparținînd lui Corncliu 
Baba. Marcel Chimoagă. Ma
riana Petrașcu, Octav Grigo- 
rescu și altor pictori și gra
ficieni români.

Crearea unui nou partid 
peronist in Argentina

■i
jaș.,,

de Le Duc Tho la sosirea

PARIS 6 (Agerpres). — La 
6 ianuarie a sosit la Paris 
Le Duc Tho, consilierul spe
cial al delegației R.D. Viet
nam la conferința în proble
ma Vietnamului. El urmează 
să aibă. luni, o convorbire 
confidențială cu Henry Kissin
ger, consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale.

La sosire, Le Duc Tho a de
clarat că venirea sa la Pa
ris este o nouă manifestare 
a bunăvoinței și seriozității 
poziției guvernului R.D. Viet
nam în ce privește regiemen-

tarea problemei vietnameze. 
Dacă partea americană va 
manifesta, la rîndul său, bu
năvoință și va avea o poziție 
serioasă, conflictul poate fi 
rezolvat rapid și pe oale paș
nică. Dacă acest lucru nu se 
va produce, poporul vietna
mez va continua . cu hotărîre 
lupta pentru libertatea și in
dependența sa. a declarat Le 
Duc Tho.

★

In aceeași zi, în capitala 
Franței a avut loc o nouă 
convorbire între experții de
legațiilor R.D.V. și S.U.A. la 
conferința de la Paris.

PAK/SIAN-înnoiri și perspectiva
Un amplu proces de trans

formări înnoitoare se înre
gistrează, în prezent, în toa
te sectoarele de bază ale e- 
conomiei pakistaneze, în do
meniul educației și învăță- 
mintului, în viața socială. 
Este vorba de un efort con
siderabil, menit să înfrîngă 
vechile structuri economice, 
să o înscrie în plină contem
poraneitate, pe orbita moder
nității și a progresului. Este 
vorba despre un plan guver
namental de refacere și dez
voltare a economiei naționa
le, inițiat de autoritățile pa
kistaneze și sprijinit de ma
rea majoritate a populației 
țării, dornică de prosperitate 
și progres.

„De bogățiile țării trebuie 
să profite întregul popor și 
nu putem permite ca ele să

fie concentrate în mîinile cî- 
torva persoane" — a afirmat 
președintele Zulfikar Aii 
Bhutto, într-o declarație pri
vind programul guvernamen
tal de refacere și dezvolta
re a economiei naționale. In 
acest context, naționalizarea 
sectoarelor cheie ale indus
triei (industria oțelului, a 
mașinilor grele, a energiei 
electrice, a construcțiilor de 
mașini, industria chimică, 
petrochimică și petrolieră, 
industria cimentului), care a 
avut loc la începutul anului 
1972, este apreciată ca un 
moment de cotitură în evo
luția economiei pakistaneze. 
Trecerea in patrimoniul sta
tului a ramurilor industriale 
de bază.a pus capăt supre
mației exercitate 
meniu de marea

in acest do- 
oliqarhie fi

nanciară, care controla două 
treimi din întreaga pro
ducție și poseda 80 la sută 
din capitalurile bancare și 
87 la sută din fondurile so
cietăților de asigurare. In 
același timp, naționalizarea 
a permis organizarea planifi
cată a economiei și aborda
rea cu prioritate a obiecti
velor menite să contribuie, 
în primul rind, la progresul 
industrial al țării, și nu la 
satisfacerea unor interese 
particulare.

Ca un prim rezultat se 
poate menționa revirimentul 
pe care-1 cunoaște, in pre
zent, sectorul industrial. O 
dezvoltare accelerată se în
registrează astăzi in dome
niul industriei chimice, al 
celei constructoare de mașini 
și al industriei energetice.

BUENOS AIRES 6 (Ager
pres). — In capitala argenti- 
niană a fost anunțată crearea 
unui nou partid peronist 
..Mișcarea juslițialistă disi
dentă”, informează agenția 
France Presse. Intre liderii no
ului partid figurează Jorge 
Daniel Paladino, fostul dele
gat personal al generalului 
Peron in Argentina, Carlos 
Chichello, fost conducător al 
partidului peronist, și fostul 
deputat peronist Eduardo Co
lom — excluși din 
justițialist deoarece 
politicii urmate de 
Campora, candidatul

Partidul 
se opun 

Hector 
acestei

formațiuni politice la postul 
do președinte al țării.

Neputînd prezenta un candi
dat pentru alegerile preziden
țiale din luna martie (deoare
ce termenul de înscriere a 
candidaților oficiali a expirat 
la sfîrșitul lunii decembrie), 
Mișcarea justițialistă disiden
tă a hotărît să se alăture Ali
anței Republicane Federale, 
condusă de generalul Ezequiel 
Martinez. Această decizie a 
fost luată vineri seara, in ur
ma unor întrevederi in cadrul 
cărora a fost subliniată „con
cordanța între programele ce
lor două partide".

Stuttgart
încheierea lucrărilor Conferinței

organizației P.L.D. din landul vest-german
Baden-Wurttemberg

STUTTGART 6 (Agerpres). 
— Simbătă, au luat sfîșit, la 
Stuttgart, lucrările Conferinței 
Partidului Liber-Democrat, 
membru al actualei coaliții gu
vernamentale din R.F.G. Cu a- 
cest prilej au fost analizate 
rezultatele alegerilor din no

iembrie anul trecut, situația 
internă din partid și sarcinile 
viitoare ale P.L.D. Au luat cu- 
vintul președintele partidului, 
Walter Scheel, și Karl Morsch, 
președintele organizației P.L.D. 
din landul Baden-Wurttemberg.

Proiecte privind comerțul
extern al S.U.A

4» i*\

S.U.A. In cursul anului 1973 va fi inaugurat un nou 
program spațial, așa numitul program ..SKYLAB" (labo
rator spațial) in care o seric de cercetători vor lucra în 
nave spațiale pe orbite terestre, un timp mai îndelungat.

IN FOTO : Iată cum sc va face baia în SKYLAB, la
borator care va fi înzestrat cu tot confortul necesar vie
țuirii în spațiu un timp mai îndelungat.

0 conferință de presă 
a astronauților americani 

de pe „Apollo-17“
HOUSTON 6 (Agerpres). — La Centrul spațial de la 

Houston a fost organizată prima conferință de presă a as- 
tronauților Ronald Evans, Eugene Ccrnan și Harrison 
Schmitt, după încheierea misiunii navei spațiale americane 
,,Apollo-17“. Răspunzind întrebărilor, geologul Harrison 
Schmitt — primul om de știință care a pus piciorul pe so
lul lunar — a declarat că descoperirea ..rocilor portocalii" 
din zona selenară Taurus-Littrow constituie cea mai im
portantă realizare a echipajului care a participat la ultimul 
zbor din cadrul programului „Apollo". El a apreciat vîrsta 
acestora la 10 milioane de ani și le-a atribuit o origine vul
canică. Pînă în prezent, cele mai tinere roci aduse de 
Lună erau de trei miliarde de ani. ~ 
focalii", a subliniat Schmitt, poate 
satelitul natural al Pămîntului este 
pentru a da naștere unor „straturi" 
rocile respective putînd proveni din __
aflate la o mare profunzime. Asemenea substanțe pot exis
ta încă în interiorul Lunii.

Ronald Evans și Eugene Cernan au declarat că vor 
continua să lucreze în cadrul N.A.S.A.

pe 
Prezența „rocilor por- 
constitui o dovadă că 
încă destul de activ 
de origine vulcanică, 
fuziunea unor materii

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — Cea mai bună mo
dalitate de îmbunătățire a 
schimburilor comerciale mon
diale rezidă în angajarea u- 
nei runde majore de nego
cieri multilaterale, vizînd li
chidarea barierelor existente 
și potențiale pe o bază reci
proc acceptabilă — apreciază 
Camera de Comerț a S.U.A. 
într-un raport destinat pre
ședintelui Nixon și dat publi
cității. Documentul a fost ela
borat după turneul efectuat 
toamna trecută de reprezen
tanții Camerei în șase state 
vest-europene. In principala 
recomandare a sa, raportul a- 
firmă: .Este necesară ela
borarea de către Congres, cit 
mai curînd posibil, a unui 
proiect de lege care să per
mită S.U.A. să intre în nego-

cieri efective cu toate țările 
GATT. Proiectul trebuie să fie 
cuprinzător, oferind preșe
dintelui posibilitatea să eli
mine barierele tarifare și ne
tarifare, atît în cazul mărfu
rilor industriale, cît și al ce
lor agricole*.

Bilanț sumbru asupra 
catastrofelor ce s-au 

abătut asupra Filipinelor
Pornind 1

de la o@ La aproximativ 100 de 
de capitala pakistaneză, Islamabad, se înal
ță marele complex hidroenergetic Tarbela, 
conceput in cadrul proiectului „Indus Bu
sin Water", a cărui construcție urmează 
să fie încheiată în 1976. In faza inițială, 
centrala hidroelectrică va furniza 0,7 mi
lioane kW, urmind ca, in final, să atingă 
capacitatea de 2,1 milioane kW. Lucrările 
de realizare a complexului Tarbela au o- 
ferit locuri de muncă la aproximativ 15 000 
de muncitori, tehnicieni și ingineri pakis
tanezi.

@ Paralel cu naționalizarea sectoarelor 
de bază ale industriei, înfăptuirea refor
mei agrare, care a avut loc tot in pri
mele luni ale anului 1972, a creat premi
sele necesare unei dezvoltări rapide a e- 
conomiei. inlăturind in mare parte marile 
disparități existente in domeniul rural. Li
mitarea proprietăților funciare (de la 500 
Ia 150 acri pentru terenurile irigate și de 
la 1 000 la 300 de acri pentru cele aride), 
precum și împărțirea terenurilor la țăra
nii fără pămînt sau cu pămint puțin, a ve
nit în sprijinul cererilor marii majorități 
a populației pakistaneze. In prezent, țara 
trăiește intr-o adevărată epocă de reali
zare a unor nenumărate proiecte privind 
dezvoltarea zonelor rurale, folosirea mij
loacelor moderne pentru sporirea produc
ției alimentare, asanarea terenurilor mlăș
tinoase și tratarea solurilor aride sau a 
celor cu un conținut ridicat de sare, pen
tru a putea fi și ele integrate circuitului 
agricol. De asemenea, au fost luate mă
suri pentru valorificarea superioară a bum
bacului — principala sursă de venituri în 
devize a țării și, in 
primă pentru tinâra 
țării.

@ Departamentul 
anunțat că în toate 
ve ale provinciei Sind vor fi create, in vi
itorul apropiat, sate-model in cadrul vas
tului program inițiat pentru dezvoltarea șl 
modernizarea așezărilor rurale pakistane
ze. Aceste sate, care urmează să asigure,

iiecare, condițiile necesare pentru viața și 
munca a cel puțin 1 000 de persoane, vor 
fi dotate cu școli, complexe industriale, 
spitale și parcuri.

Aproximativ 80 la sută din populația 
Pakistanului locuiește in mediul rural care, 
in cea mal mare parte, a rămas Încă ne
dezvoltat, astfel incit guvernul a pus la 
punct un program general pentru îmbună
tățirea considerabilă a condițiilor de via
ță in regiunile rurale.

Q Intr-un discurs radiodifuzat, ministrul 
de finanțe al Pakistanului, Mubashir Hu
sain, a anunțat adoptarea unor măsuri a- 
vind ca efect o restructurare generală a 
sistemului bancar. Se urmărește, îndeosebi, 
îmbunătățirea sistemului de acordare a 
creditelor pentru agricultură și cel de cre
ditare cu sume mici, sprijinirea — prin- 
tr-o serie de facilități bancare — a pro
movării exportului cu produse noi și, de 
asemenea, prevenirea utilizării abuzive a 
fondurilor bancare. In același timp, a fost 
extins controlul Băncii Naționale asupra 
activității și operațiunilor făcute de insti
tuțiile financiare particulare.

© Intrată in vigoare Ia 15 martie. Legea 
invățămintului a căpătat o importanță de 
prim ordin intr-o țară în care analfabetis
mul continuă să dețină un procent ridicat. 
Noua lege prevede ca, în următorii cinci 
ani, în școlile primare, să iie cuprinși 5 
milioane de elevi, în licee — 3,5 milioa
ne, iar în școlile profesionale și universi
tăți — peste 1 milion.

@ Pe plan social, anul 1973 reprezintă 
perioada in care urmează să fie puse in 
practică numeroase proiecte privind, in ul
timă instanță, îmbunătățirea nivelului de 
trai al majorității populației Pakistanului. 
Este vorba de construirea unor locuințe 
cu prețuri reduse, a unor noi rețele de 
drumuri, plantarea de arbori pe mari su
prafețe, amenajarea de locuri recreative 
etc. Pentru concretizarea acestor obiective, 
guvernul a suplimentat cu 100 milioane 
rupii alocațiile bugetare pe anul 1973.

Venera ANGHEL

același limp, materia 
industrie textilă

km nord-vest

MANAGUA 6 (Agerpres). 
— Corpurile a aproximativ 
4 000 de victime ale cutremu
rului care a lovit la 23 
cembrie Managua au 
scoase de sub dărîmături 
înhumate in afara orașului, 
dar un număr de peste 6 000 
ce cadavre continuă să se 
afle sub ruine — a declarat 
un purtător de cuvint al Pre
ședinției Republicii Nicara
gua. EI a anunțat, totodată, 
deschiderea unui birou pentru 
înregistrarea persoanelor dis
părute, adăugind, însă, că o 
statistică exactă a acestora 
va fi imposibil de realizat, 
deoarece numeroase familii 
au fost îngropate sub dă- 
rîmături.

Purtătorul de cuvînt a con
firmat, totodată. hotărîre^ 
autorităților privind recons
truirea capitalei, dar a men
ționat că centrul acesteia va 
fi deplasat cu 18 kilometri 
spre sud-est. în vederea în
depărtării de .,ceaunul“ vul
canic care a răbufnit de mai 
multe ori, catastrofal, în ul
timii 80 de ani.

Pe de altă parte, secretarul 
general al Organizației State
lor Americane. Galo Piaza, 
care a vizitat, vineri, locul 
catastrofei, a declarat că a- 
cesta reprezintă ..cel mai ma
re dezastru din istoria Ame- 
ricii, deoarece a distrus 
proape complet centrul 
nomic, politic și social al u- 
nei țări".

-------4.-------

de guvern 
în Belgia

MANILA 6 (Agerpres). — 
Intr-un raport publicat de 
Crucea Roșie filipineză se a- 
rată că, în cursul anului tre
cut, în urma catastrofelor ca
re au lovit țara. 1072 persoa
ne au murit, 868 au fost ră
nite, iar 139 au fost date dis
părute, în timp ce pierderi
le materiale înregistrate au 
fost considerate ca „incalcu
labile".

Potrivit raportului, în anul 
1972. în Filipine au izbucnit 
1 076 incendii, s-au produs 12 
inundații, șapte taifunuri și 
12 uragane, precum și nume
roase alte dezastre de pro
porții mai mici, cum sînt a-

lunecările de teren, naufragi- 
ile etc.

Se apreciază că, în ceea ce 
privește amplitudinea și du
rata, catastrofele au fost fără 
precedent, cauzînd suferințe 
la peste 3 milioane de oa
meni. Dintre aceștia, 2 milioa
ne au fost victime ale inun
dațiilor petrecute în lunile 
iulie-august și care au de
vastat cea mai mare parte a 
zonei capitalei, precum și 
centrul și sudul Insulei Lu
zon. Potrivit unor prime esti
mări. pierderile provocate de 
aceste inundații au fost atît 
de mari, îneît va fi nevoie, 
probabil, de o perioadă de 
cinci ani pentru refacere.

expoziție
(Urmare din pag. 1)

dezvoltării rurale 
unitățile administrati-

BRUXELLES 6 (Agerpres). 
— Edmond Leburton, însărci
nat de regele Baudouin, la 14 
decembrie, cu formarea unui 
nou guvern belgian, a decla
rat că la sfîrșitul săptăminii 
viitoare va da răspunsul defi
nitiv privind posibilitățile sale 
de soluționare a crizei. După 
10 zile de negocieri intense 
cu reprezentanții partidelor 
care dețin majoritatea în Par
lament — socialiștii, social- 
creștinii și liberalii — Lebur
ton consideră că misiunea sa 
trebuie să ia sfîrșil „într-un 
fel sau altul". Această decla
rație i-a determinat pe obser
vatorii politici să aprecieze 
că, dacă Leburton nu va reuși 
să formeze noul guvern, rege
le Baudouin va hotărî 
rea Parlamentului și, 
organizarea de alegeri 
le anticipate.

pe mapamond

dizolva- 
implicit, 
genera-

Capriciile acestei 
voacâ perplexitate 
meridianele 
nordul Europei și pînă 
sudul Africii, meteorologii a- 
firmă că asemenea anomalii 
nu s-au mai înregistrat de 
zeci și chiar sute de ani. Lo
cuitorii Peninsulei Scandina
ve, obișnuiți în această peri
oadă a anului cu albul ză
pezii și frigul subpolar, cons
tată cu uimire cum din pă- 
mînt răsar fire de iarbă ca 
în lunile de primăvară. La 
Oslo, capitala subarctică a 
Norvegiei, zilele acestea ter
mometrul a urcat la plus 12 
grade Celsius, cea mai ridi
cată temperatură din ultimii 
100 de ani. iar în Suedia cen- 

a

ierni pro- 
pe toate 

globului. Din 
în

trală și de sud, unde nu

căzut nici măcar Un singur 
fulg de zăpadă, temperatura 
este considerată ca cea 
ridicată din ultimele 
secole.

In Israel, în schimb, 
subtropicală, un val brusc de 
frig a produs importante dau
ne recoltei de citrice și celor 
10 milioane tone de flori des
tinate exportului. In emisfera 
australă, îndeosebi în Rho
desia și Republica Sud-Afri- 
cană, o secetă puternică a 
compromis recolta de grîu, 
tutun și legume.

Stațiunile din Scoția, Elve
ția și Austria, renumite pen
tru condițiile propice practi
cării sporturilor de iarnă, sînt 
aproape pustii: lipsește ză
pada...

mai 
două

țară

• Iptr-o declarație dată 
publicității la Dusseldorf, 
Uniunea sindicatelor vest- 
eermane condamnă cu aspri
me bombardamentele ameri
cane asupra teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam, 
pe care le califică drept „un 
atentat flagrant la drepturile 
omului".

• Uniunea Interparlamen
tară va organiza, intre 26 și 
31 ianuarie a.c.. la Helsinki, 
o conferință asupra securită
ții și cooperării in Europa. 
Lucrările acestei conferințe se 
vor desfășura paralel cu cele 
ale reuniunii pregătitoare a 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și coope
rare. care își va relua acti
vitatea în capitala finlandeză 
la 15 ianuarie.

• Președintele R.A. Egipt, 
Anwar Sadat, a cerut preșe-
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dintelui Adunării Poporului, 
Hafez Badawi, să formeze un 
comitet special care să exa
mineze situația creată în ur
ma recentelor incidente stu-’ 
dențești care au dus la închi
derea cursurilor in universi
tăți — relatează agenția
M.E.N.

• Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a adoptat 
un decret prin care s-a con
ferit Ordinul Lenin" lui 
Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 60 de ani.

• Comisia federală pen
tru comunicații a S.U.A. a 
acordat companiei „Western 
Union" dreptul de a realiza 
un sistem de telecomunicații 
prin sateliți, destinat să a- 
copere întregul teritoriu a- 
merican. Potrivit proiectului 
(evaluat la 70 milioane do
lari), .Western Union" va 
plasa Pe orbite, cu ajutorul 
N.A.S.A., un număr de trei 
sateliți, primul la 
1974.

• Potrivit unor 
tistice publicate la

dintre fumătorii ita- 
con- 
1972 
mod

1,5 
va-

la sută 
lieni fumează țigări de... 
trabandă. Numai in anul 
au intrat în Italia, in 
fraudulos, aproximativ 
milioane tone țigări, în 
loare de 330 miliarde lire.

Guvernul italian intențio
nează să suprime taxa asu
pra țigărilor străine, pentru 
a stopa intrarea frauduloasă 
a acestora în țară.

• Potrivit cifrelor furni
zate de Biroul de Statistică 
pentru forțele de muncă, nu
mărul șomerilor din S.U.A. a 

' fost. în decembrie, de 4,1 mi
lioane persoane — informea
ză agenția Associated Press.

© Revista franceză de spe
cialitate „France Football" a 
desemnat. în urma unei an
chete, cea mai bună echipă 
europeană pe anul 1972. Pri
mul loc a fost atribuit for
mației R.F. a Germaniei, ur
mată dc Olanda. Belgia, Po
lonia, U.R.S.S. etc.

Ca în fiecare an, aceeași 
revistă a desemnat pe cel 
mai bun jucător de fotbal din 
Africa. In clasamentul întoc
mit, primul loc a fost acor
dat lui Cherif Souleimane 
(Republica Guineea).

mai bine și mai repede. Iar 
cifrele vin să demonstreze 
că pe aripile calului legen
dar, Coreea pășește ferm 
înainte pe calea progresului. 
Războiul a distrus 600 000 
de case, coreenii au constru
it 1 milion în timp de pace; 
5 000 de școli au fost trans
formate in cenușă — 10 000 
au venit să le ia 
5 700 de ateliere și 
au fost distruse — 
zeci de mii de cetăți • 
au fost construite în 
plasind Coreea socialista pe 
locul doi în rîndul țărilor 
industrializate din Asia.

O vizită la expoziția in
dustrială și agricola deschi
să în aceste zile la Phenian, 
avea să ne edifice pe deplin 
asupra eforturilor și rezul
tatelor excepționale obținu
te de poporul coreean în 
construirea socialismului. 
Străbătînd sălile expoziției, 
afli de pildă că în prezent se 
realizează în cinci zile pro
ducția anului 1949. că indus
tria coreeană fabrică loco
motive electrice și Diesel e- 
lectrice de 4 000 și 2 800 
c.p. prese de 3 000 și 6 000 
dc tone, camioane grele, 
excavatoare, buldozere, ma- 
șini-unelte cu comandă-pro- 
gram, nave cu deplasament 
pînă la 5 000 de tone. Astăzi 
puterea centralelor elec’^ 
ce atinge 17 miliarde kWh, 
fapt ce a permis electrifica
rea in proporție de 60 la su
tă a transportului feroviar 
și a tuturor satelor.

In 
trieî . __
parate dc radio, mașini 
lectrice de calcul, țesături 

vorbesc de preocuparea 
a îmbunătăți standardul

locul ; 
fabrici 
cîteva- 
de foc 

i loc,

salonul destinat indus- 
ușoarc, televizoare, a- 

e-

I

I

15 aprilie

date sta- 
Roma, 20

rn inis- 
al Ita- 
într-o

Agenția China Nouă a- 
nun(ă că președintele Repu
blicii Zair. Mobutu Șese Seko, 
va sosi intr-o vizită de stat 
în Republica Populară Chi
neză la 10 ianuarie.

• Giuseppe Medici, 
trul afacerilor externe 
liei. a sosit, sîmbătă, 
vizită la Pekin — anunță a- 
genția China Nouă. In aceeași 
zi au avut loc convorbiri în
tre Ci Pîn-fei, ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Chi
neze, și oaspetele italian.

• Uganda și Republica 
Democrată. Germană au ho- 
tărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă, începînd de la 5 Ia
nuarie 1973, se anunță într-un 
comunicat oficial publicat 
la Kampala și Berlin.

îți 
de .
de viață al populației. Iată 
de pildă vinalonul, acea fi
bră sintetică unică pe glob 
ce se produce din carbid și 
antracit printr-un complicat 
proces chimic și tehnologic 
pe care numai coreeni îl 
cunosc. Cantitatea de 30 000 
de tone vinalon nu numai 
că scutește 500 000 de hecta
re de teren ce ar trebui să 
fie cultivate cu bumbac pen
tru a se obține o cantitate 
similară de fire, ci ea folo
sește și la fabricarea unor 
sortimente extrem de boga
te de țesături.

In agricultură, succesele 
sînt tot atît de evidente. La 
cultura orezului, de exem
plu, producția la hectar a 
crescut anul acesta în cele 
mai multe cooperative de la 
3 000 de kg cîț era în urmă 
cu 20 de ani la 7 și 8 000 
kq. Străbătînd țara de la un 
capăt la altul rămîi impresio
nat de transformările pe 
care țăranul coreean le-a a- 
dus agriculturii.
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