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încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

în Iran
Sosirea în Capitala

Președintei? Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită o- 
ficială In Pakistan, la invi
tația președintelui Zulfikar 
Aii Bhutto, și o vizitfi neofi
cială în Iran, la invitația Șa- 
hinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și împă
rătesei Farah Pahlavi Șah- 
banu, s-a înapoiat sîmbătă, 
dupti-amiază în Capitală.

Șeful statului român a fost 
însoțit de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Gheor
ghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
de experți.

La aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
IIie Verdcț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dânălache, Emil 
Drăgănescu, Petre Lupu, Du

mitru Popescu, Leon te Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Constantin 
BAbălău, Miron Constantines- 
cu, Aurel Duca, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț. 
Ton Stănescu, Ștefan Andrei, 
Ion Dincă, împreună cu so
țiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., aj 
Consiliului de Stat șj ai gu
vernului, conducători de ins 
tituții centrale si organizații 
de masă și obștești, generali, 
ziariști. Au fost de față am 
basadorul Iranului la Bucu
rești, Sadegh Sadriech, cu so
ția, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Pakistanului. M. 
Akhbar Agha, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Miile de cetățeni ai Capi
talei. prezenți pe aeroport, au 
făcut o călduroasă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
scandînd. minute în șir, nume
le conducătorului partidului 
și statului nostru. Ei și-au 
manifestat cu însuflețire sa
tisfacția și aprobarea față de

rezultatele fructoase alt vi
zitelor întreprinse, sub sem
nul prieteniei, stimei și încre
derii reciproce, în Pakistan 
și Iran, vizite care au cons
tituit momente de seamă in 
evoluția relațiilor țării noas
tre cu aceste state și au mar
cat. totodată, contribuții Im
portante la opera de pace ?l 
colaborare internațională. In 
această întâmpinare entuzias
tă, și-au găsit o nouă și vie 
expresie adeziunea deplină la 
politica externă a partidului 
și statului nostru. înalta a- 
preclere și prețuire de care 
se bucură activitatea labo- 
riosâ, neobosită, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, nusă 
în slujba dezvoltării rapor
turilor României socialiste cu 
toate statele, pentru triumful 
in lume al colaborării si pă
cii între popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a răspuns cu cordialitate ură
rilor de bun sosit, aclamați
ilor. manifestărilor pline de 
căldură ale populației Capi
talei.

(Agerpres)

Modul rum au fost defalcate pe trimestre sarcinile de 
plan sie anului 1973, in cadrul sectorului 11 al E. M. Aninoa- 
sa nu este — am zice noi — de natură să liniștească. In tri
mestrul I s-a prevăzut să se extragă aici doar aproximativ, 
după cum ne-a specificat ing. Teodor Cosma. șeful de sector, 
20 la sută din cantitatea totală anuală, ponderea mare urmind 
să fie asigurată în trimestrele Ill și IV. Pentru această re- 
partazare in timp a producției do realizat există cel puțin o 
motivație — se pare — îndeajuns de întemeiată : randamen
tul scăzut care se obține in stratul 18. unde se află principala 
linie de front activă, intrarea în exploatare abia în semes
trul II al celui de-al doilea abataj in stratul 13, capacitate es
timată cu acoperitoare. Nu are însă suficientă acoperire, după 
părerea noastră, prea mai line pe care au lăsat s-o

ilui de sector j ..Din cauza lucrărilor 
de pregătiri n-o să avem necazuri cu linia de front". Depar
te qîndul de a învinui pe cineva că dovedește siguranță. Dim-

0 condiție nemijlocită a îndeplinirii 
ritmice, exemplare a sarcinilor de plan 

FIECARE SALARIAT 
AL MINEI Să ȘTIE, 

IN FIECARE MOMENT, 
CE ARE DE FĂCUT 1

potriva. Dar numai dacă este trainic fundamentată. In Cazul 
de față soliditatea certitudinii o punem sub semnul îndoielii. 
De j.e 7 Pentru că nu vor fi necazuri cu linia de front doar 
dacă lucrările de pregătiri se vor efectua așa cum trebuie. 
Felul in care nu s-au onorat pînă in prezent pregătirile la 

| sectorul cu pricina — ca de altfel la toate sectoarele produc
tive ale minei — atribuie un caracter incert condiției des
prinde. Restanta din 1972, consemnată la lucrările de pregă
tiri se ridica aici la 300 metri liniari și la peste un kilometru 
pe ansamblul unității. Deci, pentru a nu se întîmpina neca
zuri cu linia de front, pentru a fi îndeplinite exemplar sar
cinile de plan — chiar cu neajunsul de repartizare subliniat 
initial - se cere imperios ca factorii răspunzători de desti
nul producției, de la toate sectoarele minei, nu numai tova
rășul Cosma. să iacă totul in acest sens. Adică, să acționeze 
cu iermitate și dăruire pentru ca întregul potențial uman șl 
tehnic al minei să se valorifice din plin. Să urmărească pas 
cu pas concretizarea programelor de lucru, în cele mal mici 
detaiii. Preocuparea, răspunderea fiecăruia trebuie să se ma
nifeste eficient zi de zi. schimb de schimb. Or, acest fapt nu 
este posibil fără cunoașterea în amănunțime a situației la un 
moment dat, sub oricare latură a el. In data de 8 ianuarie, 
deci după 5 zile de la reluarea activității, șeful de sector 
nu era pus la curent cu coeficientul de prezentă, cu randa
mentul mediu realizat în abataje. Tehnicianul cu indicii se 
afla în concediu, normatoarea — ocupată cu încheierea lu
nii decembrie......De mîine o nun să facă situația la z!!"\
Da^ă nu veneam noi să solicităm datele ar fi fost tot „de mîi
ne ?" . L-am întrebat pe minerul Nicolae Bocor care-l planul 
brîqăzii sale pe ianuarie.

— Eu încă nu l-am primit...
— Păi. sîntem în 8 deja...
— Da, dar nu-1 știu pe luna asta...
— Nu vi s-a comunicat într-un fel, măcar verbal?
— Nu mi s-a spus nici așa...
F-’- ,-;rOvat și șeful de brigadă că nu s-a interesat, cum 

- . =-o fa-ă. dar de ce nu 1 se încredințase pînă la
clipa intervenției noastre foaia de acord ? întrebarea aceasta 
a formulat-o la telefon și secretarul comitetului de partid, to
varășul Dumitru Her. Din partea cealaltă a firului orîce scu
ză ar fi fost superfluă... Starea de lucruri ca atare ne poate 
diriqui și spre o reflecție de acest gen: dacă brigada lui 
Bocor, care lucrează la capacitatea cu pondere apreciabilă 
In sector, nu-și cunoștea planul de îndeplinit pe luna în curs, 
celelalte formații de muncă să fi fost mai „în temă"“ cu ce 
au de făcut? Avem motive să ne îndoim...

Oricum — ca o concluzie — va trebui să crească cît mal 
repede cu putință aportul concret, eficient, responsabilitatea

Ing. Tr. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)
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Șeful de schimb Vasile Rusu din brigada minerului Constantin Chițoiu de la 
sectorul III al minei Lonea împreună cu ortacii Maftei Țarmure. Ion Bălan și Sa- 
moilă Ianche, plănuiește înaintea intrării în șut organizarea abatajelor pentru și 
mai frumoase rezultate în de cada a doua a acestei luni.

Plecarea din Teheran

Săptă- 
mîna 

record 
a 

tineretului
In cinstea apropiatei Confe

rințe județene a U.T.C. din 21 
ianuarie a.c., perioada care a 
mai rămas este declarată .,Săp- 
tămîna record a tineretului 
Văii Jiului în procesul de pro
ducție".

Incepînd cu ziua de ari care 
este declarată ziua acțiunilor 
voluntar-patriotice in sprijinul 
producției, tineretul din ex
ploatările miniere debutează 
sub deviza: aprovizionarea 
fronturilor de lucru cu materi
ale, stivuirea materialului lem
nos în depozite, un vagonet 
curățit, un stîlp hidraulic și o 
armătură T.H. din abataje, re
cuperate.

De asemenea ziua de 19 ia
nuarie a.c., va fi declarată zi
ua muncii patriotice In care 
se va aveâ In vedere: colec
tarea metalelor vechi, descon
gestionarea galeriilor de acces, 
înfrumusețarea incintei și a 
compartimentelor de muncă 
din unitățile economice.

Strădaniile colec
tivelor de oameni ai 
muncii de a obține 
realizări substanțiale 
incă din primele zi
le ale noului an se 
oglindesc și in acti
vitatea unor brigăzi 
de la E. M. Dilja. 
Astfel, brigada con
dusă de comunistul 
Vasile Sidorov. se
cretarul organizației 
de bază a sectorului 
1 producție, care lu
crează in abatajul 
cu trepte răsturnate 
de pe stratul 6, blo
cul II est, își apro
pie un nivel al spo
rului de cărbune ex
tras de 150 tone. Ran
damentul obținut de 
formație întrece cu o 
jumătate de tonă pe

post indicele planifi
cat. Tehnicianul Ște
fan Csorik, șeful sec
torului are numai 
cuvinte de laudă la

lor la un anumit loc 
de muncă care să le 
aducă împlinirea ros
tului lor, de mineri 
destoinici, își găsesc

Schimbul de azi 
și de mîine

adresa ortacilor lui 
Sidorov, la adresa 
șefului de. brigadă : 
„Meritul lui cel mai 
mare e ca știe să 
lucreze cu oamenii, 
știe să-i formeze... 
„Intr-adevăr, stabili
zarea muncitorilor 
noi, permanentizarea

o fericită materiali
zare în grupa lui Si
dorov. Din luna sep
tembrie 1972 aici au 
fost primiți oameni 
noi care — alăturați 
— ar putea constitui 
un schimb întreg... 
Un schimb care în
vață meserie, care

depune efortul cel 
mai de apreciat — 
de a ajunge și de a 
întrece chiar pe „în
vățători" în ale tai
nelor mineritului... 
„învățăceii" de acum 
nici 5 luni au deve
nit componenți de 
bază ai brigăzii, in 
care poți avea depli
nă încredere. Ștefan 
Herman, Petru Po
pescu... Un schimb 
de azi și de mîine 
care știe să învețe și 
să muncească, spre 
binele fiecăruia și 
al colectivului în
treg.

Carol'Erwin Laszlo 
corespondent — E.M.

Dilja

inapa2?r MAGAZIN Cu numai cîțiva ani în urmă, la poalele acestui deal, pe malul Jiului, nu exista nimic... Acum, integrată într-o 
pitorească armonie, aici domină noua mină Dilja — obiectiv mineresc modern, ca de altfel toate, răsărite în ulti
mii ani pe meleagurile Văii Jiului...

„Hotărîtoare a fost 
munca oamenilor../

A De la Începutul lunii 
— T80 tone de cărbune pes
te plan la sectorul III al mi
nei Petrila

O Un spor de 81 kg căr- 
bune/post la randamente

© Brigada lui Florea Mio- 
nlei in fruntea colectivului

— Cum merqeți cu planul, 
tovarășe șef al sectorului III 
al minei Petrila ?

— Mulțumesc de întreba
re. Destul de bine plnă a- 
eurn. Avem pînă azi (11 ia
nuarie — n.n.) 760 tone ex
trase peste sarcini și un 
spor de 81 kg/post la randa
mente.

— Frumoase succese!...
— Apoi... n-am făcut ma

re lucru. O mai bună îm
părțire a oamenilor pe locu
rile de muncă, completarea, 
In parte, a efectivului sec
torului, pregătirea r ataca

Concert
de muzică populară

Azi. sala Casei de cultură 
din Petroșani găzduiește un 
eoncert de muzică populară 
susținut de doi dintre cei 
mai îndrăgiți și cunoscuți 

rea abatajului 12 vest și... 
cam atît. Hotărîtoare a fost 
munca minerilor, a maiștri
lor, a întregului colectiv. 
Mai'e nădejde avem în co
muniștii Florea Mionici și 
brigada lui de la noul aba
taj, Gavrilă Jurcă, Ion A- 
postol și Enache Chiriță. 
Toate aceste brigăzi au spo
ruri de producție. Cea a lui 
Mionici e în frunte cu 220 
tone de cărbune. Mai puteți 
nota și pe maiștrii Ion Cîș- 
laru și Mircea Dicu, care 
organizează bine producția 
și sprijină activ brigăzile de 
mineri.

— Altceva ?
— Atît deocamdată...
— Mulțumim, tovarășe in

giner Benone Costinaș.

T. D. TUFARU 

mesageri ai folclorului nos
tru muzical: IRINA LO- 
GHIN și BENONE SINU- 
LESCU. Va avea loc un sin
gur spectacol, de la ora 
20,30.

TEHERAN 13 (Agerpres). 
— Sîmbătă la amiază a luat 
sfirșit vizita neoficială pe ca
re a efectuat-o în Iran preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

De la Palatul Alb din Sa- . 
adabad pînă la aeroportul 
Mehrabad din Teheran, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
călătorit cu un elicopter spe
cial, însoțit de Șahinșahul Arya
mehr și împărăteasa Farah.

Pe un podium de onoare 
instalat la aeroport, cei doi 
șefi de stat primesc raportul 
gărzii militare. Sînt intonate

COMUNICAT COMUN
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită 
neoficială în Iran, în perioa
da 12—13 ianuarie 1973, la in
vitația Maiestăților Lor Im
periale Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. și împărăteasa 
Farah Pahlavi Șahbanu.

In timpul șederii la Tehe
ran, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri 
cu Maiestatea sa Imperială, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Șahinșahul Iranu
lui, cu privire la relațiile ro- 
mâno-iraniene și la unele 
probleme internaționale de 
interes comun.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reci
procă.

Cele două părți au constatat 
că există condiții favorabile 
pentru lărgirea și aprofunda
rea relațiilor lor în toate do
meniile, corespunzător intere
selor poporului român și po

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a unor 

membri ai guvernului iranian
TEHERAN 13 (Agerpres). 

— Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit sîmbătă dimineața 
în vizită protocolară, la reșe
dința sa de la Palatul Alb 
din Saadabad, pe Amir Abbas 
Hoveyda, primul ministru aJ 
Iranului, și pe Ahmad Mir 
Fenderesky, ministrul aface
rilor externe ad-interim. 

imnurile de stat ale Români 
ei și Iranului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și Sahin 
șahul Aryamehr trec apoi 
in revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau răma-= 
bun de la ministrul Curții 
imperiale. Assadolah Alam, 
ministrul afacerilor externe 
a.i. Ahmad Mir Fenderesky, 
generalul de armată Djaafar 
Chafeghat, șeful Casei mili
tare imperiale, și celelalte 
personalități iraniene venite 
să-i salute pe solii ooporului 
român.

La rîndul lor. Șahinșahul 
Aryamehr și împărăteasa 

porului iranian, ale păcii și 
înțelegerii internaționale, și 
au subliniat rolul pozitiv al 
contactelor stabilite în ulti
mii ani între conducătorii Re
publicii Socialiste România și 
Iranului, precum și între alte 
personalități ale celor două 
țări. Părțile și-au manifestat 
hotărîrea de a contribui în 
continuare la promovarea în
tre toate statele a unor relații 
noi, de egalitate și respect 
între națiuni, de destindere 
și securitate.

Președintele Consiliului de 
Stat a feînnoit invitația a- 
dresată Șahinșahului Iranului 
de a vizita România în cursul 
anului 1973.

Invitației, acceptate cu plă
cere, urmează să i se dea 
curs la o dată care va fi sta
bilită ulterior.

Suveranul Iranului și îm
părăteasa Farah au oferit, 
în onoarea înalților oaspeți 
români, un dineu în cadrul 
căruia cei doî șefi de stat au 
pronunțat toasturi.

Președintele Consiliului de 
Stat a primit, în vizită pro
tocolară, la reședința sa, pe 
primul ministru iranian. Amir

La primire au fost prezenți 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe 
Oprea, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, și 
Alexandru Boabă, ambasado
rul României la Teheran.

In cursul întrevederii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost discutate probleme ale 
relațiilor româno-iraniene și 
ale vieții internaționale ac
tuale.

Farah își iau rămas bun de 
la George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, șj celelalte persoane o- 
ficiale române care l-au în
soțit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Iran.

La scara avionului, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat un călduros rămas 
bun de la Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. și împărăteasa Fa
rah.

La ora 11,30, ora locală, a- 
vionul prezidențial a decolat 
dp pe aeroportul din Teheran, 
îndreptîndu-se spre București.

Abbas Hoveyda. și pe minis
trul afacerilor externe a. i. al 
Iranului, Ahmad Mir Fende
resky.

La întrevedere au asistat 
ministrul afacerilor externe 
George Macovescu, Gheorghe 
Oprea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, și A- 
lexandru Boabă, ambasadorul 
României Ia Teheran.

In timpul prezenței la 
Teheran, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat muzeul 
și monumentul Sahyad Arya
mehr, inaugurat în 1971 
cu ocazia celei de-a 2 509-a 
aniversări a creării statului 
iranian.

Vizita efectuată de preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în I- 
ran și convorbirile avute au 
constituit o nouă contribuție 
la întărirea relațiilor tradi
ționale dintre poporul român 
și poporul iranian.

La Pruszkow, 

fabrici
Producția de mașini-unelte, 

încadrată în resortul construc
țiilor de mașini, îi este acor
dată în Polonia, în ultimii ani, 
o atenție deosebită. Luînd în 
considerare exigentele impu
se de programul vast do mn-

J dernizare a industriei polone- 
I ze și de automatizare a pro- 
» ceselor de producție, uniunea 
I industrială pe ramură, birouri- 
' le de proiectare și unitățile 
| de construcție au primit in- 
' strucțiuni precise, cu sarcini 
J concrete eșalonate pe mai 
| multi ani.
» Una dintre verigile chemate 
| să asigure succesul acestei o- 
’ fensive in direcția producerii 
Iunor mașini-unelte tot mai noi, 

cu parametri tehnici și de ca- 
| litate superiori, corespunzător 
’ etapei actuale de dezvoltare a 
| economiei naționale poloneze, 
* este și C.B.K.O. din Pruszkow 
| — prescurtate în limba polonă 
* de la biroul central pentru

losll DUM1TRAȘCU 
| Corespondent Agerpres la 

Varșovia
’ (Continuare in pag. a 4-a)
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Vehicul individual 
cu pernă de aer

Stelele

. ----- - I Hamburg (R.F.G.)
rea o atraci urmare a intrării
folosință mdate „Elamarschi" ?
Ea va c< radă lungă de 4 km.
CU șase i:li, ct se > a bolti ca
un pod imens ] gtunea portuară sudică a
orașului și care, <u cele 14 ha de suprafață, va 
fi cea mai marc construcție suspendată din Eu
ropa. Structura părții carosabile ca fi alcătuită 
din D50 de. grinzi dc beton a cile 110 tone.

șTiflii cn
Pc baza ciercclârli particu-

lelor solului lunar aduse de
stația suvietu ă automată „Lu-
na-tu" și de echipajul navei
americane .Apollo-ir*. la
Institutul dc gcochimie și
chimi? annlit ică din Moscova
au tost reprodusc „Condițiile
lunare", obțiinindu-sc. astfel.
un Ger ănător celui con
ținut in prob ele rocilor de pv
Lună. Tn urina acestor ex-
prrientc sav.inții sovietici au
ajuns Ia voncluzia că vidul
lunar și teinpuTfltuxa înaltă
din timpul c ruptiilor prezum-

tehnol ală de
re a fierului printr-o 
tehnologie in care sa 
pete procesul creării 
metal pc Lună.

nu 
ar putea ca 
înlocuiască 

obfine- 
nouă 

se rc- 
acestui

in Franța a fosl realizat primul vehicul cu 
individual gon fiabil. care se poale deplasa pe pă- 

i cu viteza maximă de 50 de km pe oră. 
igurată de un motor in patru timpi, caro 
o propulsivă, amplasată intr-un carenaj cir- 
carenajului cirmă aerodinamică,

curentul de de elice.

O operație umcă
lilutului do medicină din Jaroslavl, situat 
ara, a fosl înlaptuilă o operație unică ca- 

cinci ore. laroslavlul este cunoscut în Uniunea 
pentru contribuția specialiștilor săi la chirurgia 

lor și in ortopedie. După aceasta operație, reputația in- 
tulului a crescut și mai mult. Intr-un accident dc auto

mobil, un om și-a fracturat piciorul de la genunchi în jos. 
Toate vasele sanguine si nervii au fost rupte în locul res
pectiv. Amputarea era iminentă. Și totuși chirurgii au făcut 
imposibilul pentru a salva piciorul. In prezent bolnavul se 
simte bine și piciorul este parcă nevătămat. In practica me
dicală nu este cunoscută o altă operație de același fel.

v
■

cascadei
Odată cu pornirea celui 

al patrulea bloc 
Centrala electrică

energetic, 
raională 

de slut Ermakovskaia din Ka
zakstan a ajuns la jumătatea 
întregii salo puteri proiectate 

1 200(100 KW. Pentru a- 
ceastă centrală sc folosește 
drept combustibil cărbunele 
care se extrage in cariere la 
zi in apropiere, la Echibastuz. 
De pe acum, energia electrică 
produsă pe baza cărbunelui 
acestui 
folosită 
vietice. 
zervcle 
buric de la Echibastuz vor 
crește considerabil. La E- 
chibastuz vor fi construite 
patru centrale termoelectrice, 
cele mai mari din lume, cu o 
putere instalată totală de 16- 
20 milioane KW. Proiectul 
primei ,.stele** a cascadei dc 
la Echibastuz este deja ter-

uriaș zăcftmint. este 
in 320 dc ornșe so- 
Pină în anul 1975 re- 
cxploatabile dc căr-

.Specialiștii uzinei „I Mai" din Ploiești au 
rodus in fabricație de serie, noi lipodimen- 
ni do sape cu role pentru forajul sondelor 
terenuri dure, și extradure, precum și. alte, 

agregate destinate forajului de mare ndinci- 
me. ? Probele practice au stabilit că durata de 
exploatare a acestor sape este de. circa 2,7 ori 
mai mare, fața de a sapelor obișnuite, obținin- 
du-se eficiență pe ansamblul sectoarelor dc fo
raj de circa 35 milioane lei anual.

O
...Stațiunile balneo-cli materice cu funcționare 

permanentă de pe litoral au primit la trata
ment prima serie de turiști din noul an ? La 
Eforie Nord, unde s-a dat in folosință cel mai 
mare centru de recuperare medicală din [ară', 
de pildă, circa 500 de pacienți, din fără 'și de 
peste, hotare, beneficiază de tratament complex 
de reumatologie, ortopedie, ginecologie și 
riatrie.

Pină la deschiderea sezonului estival, 
sint așteptați la tratament peste 10 000 de 
cienfi din fard și de peste hotare,

r

PRIORITATE

Lucerna s-au dat pri
mele informații in legătură 
cu Expoziția do artă progra
mată pentru anul 1973 în 
care vor fi expuse 60 de o- 
pere. in ioto ; Una din ele, 
plasată in luna aceasta in 
Lacul Lucerna, un imens 
măr din materia) sintetic, 
simbolizând „mărul" lui Wil
helm Tell străpuns de o să
geată. Diametrul 3 m loc in 
măr pentru 17 persoane. O- 
pera aparține Iul Peter Tra- 
aqlini.

zi a timpului ; în situația in 
care ele se adeveresc numai 
pe jumătate, autorul buleti
nului meteorologic primește 
numai 50 la sută din salar. 
Iar dacă buletinul meteorolo
gic pentru a doua zi anunță 
vreme frumoasă și vremea 
este ploioasă colaboratorul nu 
primește salariul pentru ziua 
respectivă.

Cronica rimată

in gindul meu, 
nd mă aflu in 

nsionării, că du- 
:iață de om aș avea 

avantaje și prin ali- 
’.ația publică. Nu vă 

gindiți la avantaje de-alea 
care să conducă la „Uimi
turi", ci la avantaje pornite 
din respectul cuvenit omu
lui in virstă. Adică, să nu 
trebuiască să aștept după 
ospătar (nici la comandă, și 
nici la plată), să nu-mi vor
bească de sus, sau. de e- 
xemplu. să nu-mi spună că 
masa la care am luat loc 
era reținută (chipurile) de 
vreun tinăr client mai „de 
bază" al localului, decit 
subsemnatul.

Ziceam, așa dar. in gînd. 
că după ce comand halba 
de. bere, ospătarul șă nu-mi 
răspundă cu un „vineee!" 
cu care să m-apuce o oră 
de ședere și așteptare.

— Ospătar, te rog o hal
bă !

Pină să vină halba cu 
pricina, ospătarul stă și el 
de vorbă cu barmanul, și. 
din vorbă-n vorbă, uită, 
cum s-ar zice, completamen
te, de subsemnatul.

Si iată-mă la masă cum 
șed și aștept. Și iată cum la 
masa vecină, liberă pină a- 
tunci, sosesc doi tineri. 
(Vorba fie, tineri. Mai de
grabă aflați la o virstă ca- 
re-i îndreptățea să se afle 
oriunde, lingă mămicile lor, 
numai prin localuri, nu). Du
pă ce privesc in jurul lor 
cu puțină teamă, fac un 
semn discret aceluiași ospă
tar care uitase de mine și 
de halba mea. Nu trec trei 
minute și la masa „puștilor" 
sosesc două sute de coniac, 
la două pahare, cu două fru- 
co, și tot atitea pachete de 
țigări de-alea de care nu se 
prea găsesc. Intre timp mai

încerc o tentativă :
— Ospătar, ce n 

halba mea ?
— Vineee!
—In cele din urmă a ve

nit. Am băut-o cu noduri in 
git. l-am plătit, m-am în
dreptat 'spre casă, și pe 
drum mă lot gindeam care 
să fie primul lucru pe ca* 
re să-l fac a doua zi. Să fac, 
mă întrebam, o vizită unor 
părinți pe care-i cunoșteam 
(și ale căror ' ’
semenea, 
să-i anunț că 
consumă băuturi alcoolii 
Să fac o vizită 1.7.1 
lui, al cărui director la fel 
îl știu 
me. și să-l anunț < 
tarul servește niște 
cu aceleași 
băuturi alcoolice ?

Pină să mă hotărăsc, ia
tă-mă. insă, in fața unei 
mari dileme: de unde to
tuși prioritatea minorilor 
fată de subsemnatul ?

Arată-mi, te•sonii :
rog. pe hartă t nde se află
Londra.

Elevul : Păi nu ne-ați spus
dr. că. din cauza c eței nici

- nu. se vede!?

— Mamă, azi am răspuns
cel mai bine dintre toți eo
piii din clasă.

— Mă bucur. Ș ce ni Tspus?'
— Am spus că struțul are

3 picioare.
— Vai. Willy. dar struțul

are două picioare
— Bine, bine, dar ceilalți

au spus că are patru!
k

Paznicul aleargă după hoț 
strigă : ..Stai, stai .'**.

Hoțul continuă să Juțfă 
intorcindu-și capul, spun

— Stai tu, pe ti 
urmărește nimeni!
/ 'k

tren : Mamă, 
cheamă stația la care a oprit 
acum 5 minute, trenul ?

— Nu știu, și nu mă de
ranja. Vezi că citesc.

— Păcat că nu știi, dar 
vreau să-ți spun că frățiorul 
meu a coborit acolo.

FRANȚA. Cel mai bătrin 
copac al Parisului, martor a 
300 de ani de istorie, iși în
tinde ramurile obosite in 
mijlocul Piețli „Vlvlani". 
Pentru a-1 susține a iost 
construită o proptea de be-

1 a serviciul de meteorologie 
n Tokio a fost introdus 

recent un nou sistem de re
munerare a muncii speciali
știlor care se ocupă de prog
noza vremii. Colaboratorii 
serviciului primesc. în pre
zent. salariile integrale nu
mai in cazul în care progno
zele anunțate corespund in
tegral cu evoluția de a doua

De la Muzeul de stat din 
- Cairo a dispărut in urmă cu 

12 ani sceptrul lui Tutanka- 
mon. Necunoscutul, care a 
sustras din muzeu acest sim
bol al puterii supreme al fa
raonilor egipteni, considerase 
că sceptrul este confecționat 
in întregime din aur, autorul 
furtului a aruncat sceptrul, 
care a fost găsit și depus din 
nou în sălile Muzeului de 
stat din Cairo.

Sceptrul lui Tutankamon, 
avînd o lungime de 142 de 
.centimetri, a fost descoperit 
in anul 1922 de către arheo
logul englez, Carter, în timpul 
unor Săpaturi efectuate pe 
locul unde se presupunea că 
se află mormînlul fostului 
faraon egiptean.- ;

ale artiștilor

1) Maestre 
pe gheață 

pe zăpadă... ;
2) ...din scindureîe — Cadrul 
ultimelor indicații tactice pen
tru hocheiști | 3) Sint la înăl
țime pe schiuri ...—... și vin 
iarna cu zăpadă (sing.)... ; 4) 
...prinse-n brazi — Tema de 
la urmă ! — Localitate in Su
dan » 5) După o cădere de 13 
trambulină ...—... vin schiorii 
...—... de la Brașov !; 6) Un 
bob defect — Proverbiale, pen
tru 
gat 
stă

mărul șapte ! — Vremea spor
turilor de iarnă (prese.) ...—... 
și raiul florilor lot atunci ; 9) 
Pe patine ! ...—... dar concu
rent pe sanie ...—... urcat in 
virf ! ; 10) Transversale la
schiuri — Verbul sportului 
de iarnă; 11) Face un sla
lom special fără schiuri ...—... 
și trecut prin fiecare manșă ; 
12) E pe cap — Ineluctabilă 
la schi.

VERTICAL: 1) Pucul pe
gheață (Ini.) — Luat la bob 
dar mai ales la slalom ; 2) 
A presa la hochei (șl în alte 
sporturi) — Echipă brașovea- 
nă fruntașă in sporturile de 
iarnă i 3) Patinoare (pentru 
hochei) — Stat in Anglia ; 5) 
Silit pe centru) ...—... gazo
nului I — Fac parte din echl-

pamenlul schiorilor » 5) Clara 
— Salul, pe nu știu cind — 
1 a trambulină I ; 6) Sine-qua- 
non al sporturilor de iarnă — 
Mică localitate in Egipt ; 7) 
Talpă de folosit
schiuri pentru legături i 
I‘e cal — Alunecă de pe coas
ta 1 — Pirtic (fig.) ; 9) La ca
bană — Slalom ...—... alb
(fig.) ; 10) Așteptat în vederea 
începerii concursurilor de 
schi — Obligatorie in ceea ce 
privește obstacolele de la sla
lom ; 11) Schimbarea unei li
nii din formația de hochei — 
Umbla cu raci ; 12) Vremea 
sportului alb — Atacuri... blo
cate la mantinelă.

Dicționar :
ABAT.

ORIZONTAL : 1) Port-ghe-
țar oceanic — Sini tare reci, 
dar mai ales răi; 2) Nu ră
ni ine rece — îmbrăcat pe frig 
și ger ; 3) Bun 
turi — Înghețate 
4) Picior roman, 
bloului „Iarna" - 
te

pentru rîici- 
pină In os ; 
autorul ta- 

- O jumata- 
de gheată I 
mînecare l ;

- Unul 
și al- 

GJ Ră-

5) 
foc 
tul 
șinoase tari cu lungă viață — 
Foarte dezghețat și iute; 
Localitate in Iugoslavia 
Autorul poeziei „Ninge" ;

trecerea probelor ; 7) Le- 
de unii la schiuri ...—... 

cu spatele ; 8) Înscrie nu-

asă și zăpada
Pocnește (nu de Irig) 

E bun plin... de la rece ; 
9) Pinză — Folosit îmuotriva 
frigului pe loc!’.-, 10)
Gheață rătăcită pe mare
in cerc-, ll) Folosește tatarca 
pe frig și ger — înghețată; 
12) Folosit la munte mai ales 
pe frig (dim.) — Mereu rece.

VERTICAL : 1) Cu inima de 
gheață — Dezghețați nevoie 
mare; 2) Dezghețat (fig.) — 
Ca zăpada (nu la noi...); 3) 
La curent ...—... dar ferită de 
frig și ger; 4) Omăt spulbe
rat de la mijloc 1 — Se dez- 
gheață la frig (dini.) prin
înghețare! 5) Localitate în
Bulgaria — Vine cu frig mare
— Onomatopee ; 6) Se as-
timpără cu ceva... rece — 
Un geam... rece j 7) Dă, din 
cind in cind afară „fumul" 
gerului — Dat pe gheată la 
o poartă și la alta a hochejș- 
tilor ; 8) Pictor și grafician 
român, autorul pinzei „Iarna"

- Pocnește (mai ales la rece 
după „plugușor" — In casă I ; 
9) Sint in blănuri I ...—... și-n 
batiste 1 — Te ferește de frig 
>i ger ; 10) Alb de... nea — 
Pe tavăl -, 11) Vine cu Irigul
— Mase de gheață; 12) În
ghețată (fig.) tot în
ghețată.

Dicționar: ZURO. ZOD.

Un număr de 72 de lucrări 
realizate de artiști fotografi din 
România au fost expuse Io săp- 
tâmina fotografică internaționala 
de la Moers, din R. F. a Ger
maniei. Fotografia lui I. David 
din lași - „Primăvara" - a 
obținut medalia de aur, iar lu
crarea studentului ploieștean 
Cornel Visarion a fost medaliată 
cu argint. Toate cele 72 de fo
tografii vor constitui o expozi
ție itinerantă, care, timp de un 
an și jumătate, vo circula prin 
diferite orașe vest-germane, 
prezentind frumusețile Români
ei, activitatea oamenilor ei.

De un succes asemănător 
s.au bucurat și fotografiile pre
zentate de artiștii români la 
cel de-al lll-lea Congres bienal 
de la San Benedetto del 
Tronto. Printre preocupările de 
viitor ale Asociației Artiștilor 
fotografi din România se numără 
pregătirea unor expoziții repre
zentative, care vor fi prezentate 
cu ocazia aniversării unui sfert 
de veac de la proclamarea 
Republicii, in R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară și R.D. Germană. Toto
dată, a inceput selecționarea 
lucrărilor pentru cel de-al 9-leo 
Salon internațional de artă fo
tografică, programat anul vi
itor la București, și lo care se 
scontează pe participarea a 
5 000 de fotocluburi, fotografi 
amatori și profesioniști 
peste 70 de țări.

Asta e 1 întotdeauna „mai deasupra"... am rîvnit 
Ca să locuiesc... șl vrerea-ml Întocmai mi s-a-mp)lnit 1 
Deci, în blocul „confort unu' “ stau la ultimul etaj 
Și-am apartament „a-ntîla“... insă nu fac mult tapaj 
Pentru că. a patra iarnă se-m plinește chiar acum 
De cind... tot privesc Paringul dar văd o perdea de fum 
Șl. cum n-am vecini deasupra, să mă țină-n inundații 
îmi trimite-n dar natura, prin tavan... precipitații 1 
încălzirea și chiria „confortabil" o plătesc.
Dar tot cu... radiatorul trebuie să mă-ncălzesc I 
Baia, faianțată toată, mi-e blocată de un an 
Că vecinul de sub mine răraînea fără... tavan ! 
Noroc cu un prieten care mă primește pe Ia el 
(Dacă ii găsesc acasă...) să mă imbăiez nițel I 
Chit că după cîte-o bale, zău că-mi vine să înjur 
Mai ales, cind geru-i aspru... eu să fac drumul retur ! ! 
Ce contează însă astea ? — mi-am tot zis de-atitea ori 
Ce contează că tavanul ține locul unor nori ?
Ce contează dacă vîntul bate ca la el acasă 
In apartament la line și în oase boala-ți lasă ? 
Totul e ca-ntotdoauna SA FII ÎNȚELEGĂTOR... 
Să plălești la timp chiria și să nu rămîi dator! ! 
Le-am răbdat cu calm pe toate și mereu m-am consolat 
Pină cind... acum o lună, in spital fui internat. 
Diagnosticul ? Mai multe !... Și nu pot ca să pricep 
Cum. atilea boli, in stare eu am fost să le percep : 
Ulcer, colică renală, sinuzită. spondiloză
O sciatică. lumbago, combinate cu-o nevroză... I...
Cert e, insă, că -ntr-o lună MEDICII M-AU VINDECAT 
Și acum, ajuns acasă, mă gindesc pe pal, culcat...
Dar, in față, zugrăveala naturală din tavan 
îmi dă iarăși palpitații (ca în fiecare an) 
Că de lese blindul soare și zăpada o „înmoaie" 
In apartament „confortul' iar va fi udat de ploaie. 
Gindul cu recunoștință înspre medici rai se-ndreaptă 
Că puterea mea de muncă mi-au făcut-o iarăși aptă 
Că mi-au „reparat" atilea, șl. m-au pus iar pe picioare... 
Asta e 1 Da-n schimb mă roade, cam de mult, o intrebare : 
Ăstor care numa-ncurcă și iți pun in viață piedici
Nu le mai găsește nimeni, pentru-o „cură" niște... MEDICI ? ? I
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generaliza spunând,

zațlcl de hază dezbat 
mele sectorului prin 
sarcinilor ce Ir m comuniștii.

I on Du mi -
care sec-
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chezășii ale succeselor organizației de bază
in îndeplinirea sarcinilor economice

VIAȚA DE PARTID

Iruntisâ 
indepli- 

prerogn-

Competența, conducerea colectivă

La o exploatare minieră — 
m in general in orice uni
tate economi că — sectorul 
fruntaș îl întîlnim. în m i 
evident, acolo unde organiza
ția dc partid este 
unde comuniștii iși 
nesc cu răspundere , 
tivele de conducători politici 
ai activității economice. ai 
Întregii vieți a colectivului pe 
care-l conduc. De acest ai 
ne-am dat seama, 
la mina PaTOșeni 
relatau amănunte 
tensa viată dc 
trăită în cadrul 
devenit, prin

idevâr 
încă o dată, 
ci nd ni se 

despre in- 
orqanizație 

unui sector 
munca asiduă 

a comuniștilor, un sector frun
taș.

Organizația de bază a set - 
torului II — despre care e 
vorba — nu a ridicat proble
me deosebite comitetului de 
partid pe mină. în tot cursul 
anului trecut. Constatarea nu 
se referă doar la punctualita
tea, la ținerea cu strictețe a a- 

a 
învățământului de 
fapt, aceste două 
reper nu ar tre-

ile se ajunge, desi
gur. <. dezbaterile adunărilor 
qenrrale să capete efiriență, 
-ă devină autenli. e căutăti 
ale pirqhiilor prin < are să 
se lione/e In sprijinul pro- 
du hei. (autări care nu se 
limitează Io Mmple discuții ne 
icm.i aprovizionării brigăzilor, 
-•iu rloterii indicelui de uti
lizare a fondului de timf. A- 
' este preocupări există. dar 
dr i> iprilr în jurul lor se lat 
prin piisma muncit politice 

tr> buie desfășurată de < o- 
muniști pentru rezolvarea u-

proble- 
prisma

generale, saudonărilor 
< ursurilor 
partid. Do 
puncte dc 
hui să facă obiectul vreunei 
discuții. Insă, întrucît în alte 
organizații care număra 20- 
30 membri, mai există uneori 
neajunsuri in tinerea cu re
gularitate a adunărilor sau a 
invățâmîntului evidențiem cu 
alît mai mult sectorul II al 
E.M. Paroșeni, unde organi
zația numără peste 100 mem- • 
bri de partid, dar unde a 
fost statornicită în convinge
rea fiecărui comunist răspun
derea partinică fată de înde
plinirea unei primordiale în
datoriri statutare, unde a 
fost întronată o fermă disci
plină de partid.

De aici, de la această dis
ciplină, decurg succesele. În
țeleasă în complexitatea ei, 
disciplina se răsfrînge și In 
producție. Răspunderea parti
nică nu este nici ea înțelea
să unilateral, comuniștii con
sidered îndeplinirea exem
plară a obiectivelor economi
ce ea o sarcină de partid. Pe

nei probleme de producție sau 
disciplina, ele primesc nota 
aparte a dezbaterilor de partid, 
purtate intr-un înalt spirit de 
responsabilitate și exigentă.

La un asemenea rezultat, du
pă cum ne-a relatat secreta
rul comitetului de partid pe 
mină, inq. Dorin Gheța. s-a a- 
juns in primul rînd datorită 
activizării tuturor membrilor 
biroului organizației de bază. 
O a doua explicație am 
flat-o de la tehnicianul Ion 
Dumitrescu, locțiitorul șefului 
de sector, membru al birou
lui orqanizatiei de bază, care 
ne-a vorbit despre competen
ta in activitatea de conduce
re. a membrilor biroului or
qanizatiei de bază, despre îm
binarea strinsă a muncii po
litice cu cea economică, dato
rată secretarului organizației, 
maistrul Gheorghe Mocanii și 
conducerii sectorului prin ing. 
Gheorghe Marchiș. șef de sec
tor, și el membru al biroului 
organizației de bază. La a- 
ceastă îmbinare s-au referit și 
alti interlocutori ce i-am avut, 
și care au subliniat realele 
foloase aduse vieții de orga
nizație. și, deopotrivă, activi
tății economice.

— In fiecare săptâmină. 
joia, membrii biroului organ!-

fl

■ Ou,

ne-a rnlntal tox 
tro-i u. Sprijinul pe 
tonii 11 primește cu acest pri
lej din partea biroului, vslr e- 
vldent. ne oslo drnscbit dr 
prețios. In această situație, 
reușim să acționam operativ 

asupra acelor compartimente 
unde se Ivesc probleme reu
șim să desfășurăm o muncă 
politică concretă, eficientă.

Deci, răspundere unanimă. 
• olaborare fructuoasă, 
talul? Orqanizatia dr 
se înscrie printre ce 
lașe, iar etalonul cu c 
le fi măsurată eficienta mun
cii de partid îl găsim, in pri
mul rind. pi i Ifi lâ de pro
duc lie al sectorului. Intr-o a- 
semenea atmosferă de lucru, 
intr-un climat sănătos, clădit 
pe răspundere partinică, în
săși oamenii ciștiqă in afir
marea lor pe plan profesional. 
Ca un alt rezultat al organi- 
ției de bază vom menționa 
tocmai această afirmare a oa
menilor cu care se duce o 
susținută muncă politică, acea 
muncă de la om la om defici
tară încă in alte colective.

— Avem mult! salariați la 
acest sector, și-a încheiat re
latarea secretarul de partid pe 
mină, ing. Dorin Gheța. care 
au fost „plimbați" prin nume
roase alte sectoare ale Văii 
Jiului, fiind privit! cu neîn
credere. La noi an devenit 
fruntași. Exemple ? Brigadierii 
Nicolae Brulu și Tilu Teacen- 
co, minerul Dumitru Cirșma- 
ru, brigadierul Dumitru Zban- 
țu și alții. Este și aceasta o 
realizare a organizației de 
bază a sectorului, o realizare 
care nu este înscrisă ca ata
re pe nici un gratie, dar ale 
cărei efecte le găsim în to
nele de cărbune extrase de 
sector peste sarcinile de plan.

Sectorul fruntaș, conchidem, 
este acela unde comuniștii 
trăiesc o intensă viață de 
partid, unde răspunderea ț>ar- 
tinică devine lege nescrisă a 
fiecărui comunist, unde comu
niștii iși îndeplinesc menirea 
de conducători politici ai ac
tivității economice, a muncii 
de formare și educare a în
tregului colectiv.

La hale, după cumpărături
Duminică, 7 ianua

rie, dimineața. La 
halele clin Petroșani 
atmosfera ca... după 
sărbători. Cumpără
tori mai puțin ca de 
obicei, producători și 
mai puțini. Atenția 
oamenilor se îndreap
tă spre unitățile, co
merțului de stat și 
Gostat. Caută carne, 
mezelărie, brinzeturi, 
semiproparate, și al
te produse agro-ali- 
mentare. In dorința 
de a cunoaște cum 
fac fată aceste unități 
cerințelor, am între
prins o investigație 
prin magazine, 
am constatat ?

Unitatea nr. 16 
limentara" (șeii

Fiecare salariat al minei
cadrelor medii tehnice, a inginerilor, am , 
de la țoale cloarele minei, pentru Îndeplinirea de către fie
care salariat a alrlhuțlllor zilnice care-l revin, pentru onora
rei Întocmai a programelor de lucru, a sarcinilor repartizate 
pe fiecare loc de muncă șl pe flecare schimb. Nn mal trebuie 
să fie intilnli nid un miner, nici un lucrător din sector care 
să nu șfie ox.nl. înainte de începutul lunii, ceea ce are de 
făcut pe perioada care urmează. Și să lie tras In răspunede.re 
ori de cile ori dovedește <3 nu înțelege sa-șl îndeplinească 
datoria.

E.M.DIDA
personal neîncadrat în producție pentru lucrări 
de descărcare și stivuire a materialului lemnos 
în depozitul minei Dîlja. Plata se va face săptă
mânal (la cerere) sau lunar conform tarifului în 
vigoare.

Se pot prezenta și muncitori angajați la 
sectoarele minei în timpul liber.

Informații la șeful depozitului.

plinea albă nu este 
proaspătă. „întreaga 
cantitate de 700 kg 
piine albă pusă in 
vînzarc am primil-o 
in dimineața acestei 

'zile", ne spune ges
tionara Aurica Oiță. 
La noi nu rămine 
piine nevindulâ, de 
pe o zi pe alta. De 
calitatea necorespun- 
z.atoare a pîinij se 
face vinovată fabri
ca. Mai aflăm că în 
zilele de duminica, 
chioșcul nu primește 
Iranzelărie, deși este 
căutată. din cauză 
că... simbăla spre du
minica nu se fabrică 
astfel de produse.

Nu se poale afir
ma că cele doua uni
tăți ale C.L.F. nu 
sini bine aprovizio
nate, dar este loc dc 
mai bine. Unitatea 
nr. 2, de pildă, nu 
dispune d<* fasole us
cată, fructe, roșiile 
sint depreciate, t iar 
cartofii nu întrunesc 
condițiile de calita
te. Ca urmare, deși 
unitatea L. F. pune 
in vînzare cartofii la 
prețul de 1,60 lei/kg, 
cumpărătorii se adre-

scazB, în mure nu- 
măr, color 2-3 pro
ducători particulari

niaioși, icre, salută de 
boef și cirnati olte
nești. Rezultă că ser
viciul comercial al 
T.A.P.L. (șef de ser
viciu Valeriu Marcău) 
nu acordă încă aten
ția cuvenită

..Gospodina", 
zionării ei, 
acest magazin 
de solicitat de popu
lație, cu toate că in 
ziarul nostru (nr. 
7 168 din 18.X1.I972), 
s-a mai ridicat pro
blema bunei aprovi
zionări a acesteia, cu 
o gomă largă de pre
parate și semi-prepa- 
rate.

Lipsurile constata
te duminică, 7 ia
nuarie, la unele uni
tăți ale comerțului 
de stat din halele Pe
troșani, pot și trebuie 
să fie înlăturate, 
luindu-se de către 
conducerile organiza
țiilor comerciale res
pective asemenea ma
luri care să asigure 
fondul de produse de 
calitate, o servire co
respunzătoare cu ce
rințele populației.

laF* se găsesc fasole 
uscată, mere și alte 
produse solicitate de 
cumpărători. Totuși 
vociferări, nemulțu
miri. Vinzătoarea Ni- 
coleta Bucătaru <i 
„decretai" că după 
ora 10 nu mai vin
de. Susține că așa es
te orarul? !  dacă
depășesc programul 
pot să fiu amenda
tă" mai spune și sis
tează vinzarea. Cum
părătorii intrigați, 
pleacă cu sacoșa goa
lă.

La ..Gospodina" ve
chea poveste. Din co
manda nr. 33 219, în
tocmită la data de 6 
ianuarie a.c., nu i 
s-au furnizat decîl 
carne tocată, de porc 
și de vită, mititei, 
cirnati proaspeți, 
chiflele și sarmale, 
deși in comanda în
tocmită de șefa de u- 
nilate, Maria Vătuia, 
mai figurau: șnițele, 

tobă de porc,

unitâ(ii 
aprovi- 

neqlijind 
atit I

kproduse

Iosif DAVIDI. MUSTAȚA

de cir-2 conducători auto cu permis
culație B, C, pentru transportul produse
lor pe rutele comerciale din Valea Jiului.

MICA PUBLICITATE

Foto : V. TEODORESCU

CALENDAR

CAUT iemeie pentru ingrtjirea a doi copii. Sir. Viito
rului, bloc 40/2-Aeroport.

Lecția a 37-a
(reluare);

# După cum ați bănuit, stimate Gh. Nichito (Vulcan, cămi- 
nr. 3, camera 58), nu sintem in măsură să judecăm „cazul" 
Relatați incidentul serviciului municipal de miliție. Și, daca

nul 
dv. .
intr-adevăr sinteți nevinovat, după cum ne declarați, odevărul va 
triumfa.

H Surorilor Kiss din Petrila, care ne intreabâ cum să facă 
să scape de... pistrui, dacă ar fi să le răspundem pe un ton 
glumeț, le-om relata, prin această rubrică, faptul că azi, după 
cite știm, „pistruii se poartă, adică sint Io modă". Mărturie - 
actrița franceză Marlene Jobert care și-i etalează cu destulă de
zinvoltură și nu fără efect asupra cineaștilor. Pentru că totuși aș
teaptă un răspuns ..sobru", să le răspundem altfel : odresați-vă 
unei cosmeticiene cu experiență. Și, dacă cumva ore și ea... 
trui resemnați-vă !

• Mai mulți locatari din Uricani ne sesizează că doresc 
să fie schimbotă denumirea autoservirii (unitatea nr. 79) din lo
calitate, din „Bucur” (? I) in „Fram" pentru că la orice oră din 
zi cumpărătorii care trec pragul acestui magazin... tremură de 
frig. De acord, dacă... altă soluție nu există. Dar noi credem că 
totul poate lua. de acum înainte, o altă turnură. Să se focă, deci, 
cald in magazinul alimentar nr. 79 din Uricani 1

• Stimote tovarășe Virgil Morărescu (Uricani. str. Sterminos 
nr. 48) retransmite celor indrituiți să vă rezolve cererea expresă 
(I.G.C. Petroșani) de a beneficia și locatarii blocului in care lo
cuiți de... apă caldă. In ce privește apa rece, nu înțelegem 
totuși cum aceasta nu reușește să „urce" la etaj. Și cum de e 
posibil să nu aveți apă jAotabilă de cîteva luni de zile ?

.A- 
de 

unitate — Maria Bai- 
can și Irina Stuparu) 
este bine aprovizio
na; a, la unitatea nr. 
118 ..Carne" (șei de 
unitate Euqenia Po- 
troca) cumpărătorii 
găsesc carne, fără să 
piardă mult timp.

Primele nemulțu
miri se constată la 
unitatea nr. 69 „Fran- 
zelărie" unde cumpă
rătorii au neplăcerea 
de a se convinge că

f 'ii
£;;.sg®
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GRIPA 51 PROFILAXIA El
Gripa este o boală infec- 

tioasă, foarte molipsitoare. A- 
pare, de obicei, sub formă de 
epidemii, care uimesc prin 
repeziciunea cu care se în
tind. Epidemiile de gripă pot 
cuprinde in citeva săptămini, 
tot globul pămintesc, prici
nuind milioane de îmbolnă
viri. Altă dată, oamenii se 
găseau aproape lipsiți de a- 
părare în fata marilor epide
mii de gripă — astăzi, dato
rită progresului științei medi
cale, se poate lupta cu suc
cese împotriva ei. _ * 
foarte qreșită ’ . _ .
care a dăinuit multă weme, 
a fost aceea că ar fi o boală 
ușoară și fără importantă. Să 
ne amintim însă de marea e- 
pidemie din 1918-1919, de așa- 
7isa „gripă spaniolă" care, du
pă statisticile timpului, s-a 
soldat cu 15 milioane de morti 
(de 3 ori mai multi decit a pro
vocat primul război mondial, 
prin arme de foc!). •

Epidemii mai puțin întinse 
se ivesf periodic, la interval 
de 2-4 ani. Și intre perioadele 
epidemic sint totuși destule 
îmbolnăviri de gripă, care in 
decursul unui an însumează 
milioane de zile de boală.

Gripa nu este atit de qra- 
vă prin ea însăși, cit prin ne
numărate complicații pe care 
le provoacă (faringite, otite, 
rinosinusite, faringo-laringo- 
traheite, pneumonii, bronho- 
pneumonii și prin predispozi
ții la tuberculoză).

Pentru sugar și copilul mic, 
gripa este un dușman de te
mut. De asemenea, gripa est< 
o boală primejdioasă pentru 
bătrini. pentru persoanele cu 
organism debilitat, pentru bol
navii de T.B.C.. de inimă, ca șt 
pentru cei ce au suierit de o 
boală contagioasă.

Cărui iactor se datorește 
gripa? Ăqenlul gripei este un 
virus de 80-100 milimicroni. O 
vietate mai mică decit un mi-

O părere 
despre gripă,

cron și care din această cau
ză poate fi văzut numai cu mi
croscopul electronic. Azi, vi
rusul gripei este bine studiat 
și cunoscut. Epidemia de gri
pă din acest an se datorește 
virusului A9 England ’72. Viru
sul gripei se găsește in sali
va și in secrețiile din nasul 
și gîtul omului bolnav. Prin 
strănut, prin tuse sau vorbi
re, bolnavul răspindește in ju
rul său, pe o rază de circa 1 
metru, o ploaie de picături în
cărcate cu virus. Cei ce se 
găsesc în apropierea bolnavu
lui, respiră aerul in care plu
tesc miile de particule de vj-

luate in caz de gripă ? In pri
mul rînd e necesară consulta
rea medicului. Bolnavul să 
fie izolat dc ceilalți membri 
ai familiei și mai ales de co
piii mici, de bătrîni, do per
soanele debilitate, cure se mo
lipsesc foarte ușor și pentru 
care gripa este o boală foarte 
primejdioasă. Bolnavul de qri- 
pă poate fi tratat acasă dacă 
boala este ușoara. El se in
ternează în spital doar atunci 
cind apar complicații.

Cum se tratează gripa ? Gri
pa ușoară arc nevoie de un 
tratament simplu. Bolnavul se 
izolează la domiciliu. Această

rus. In felul acesta gripa se 
răspindește.

Factori favorizați maj sint 
și: aglomerațiile de oameni 
din tramvaie, autobuze. tro
leibuze, sălile de cinema, de 
teatru, localuri publice, stră
zile cu circulație maro etc. La 
fel, frigul sau schimbările 
brusce de temperatură înles
nesc răspindiroa gripei.

Primele semne de boală a- 
par cu dureri de cap. dureri 
in mușchii spatelui, șalelor și 
ai picioarelor, frisoane (fri
guri), temperatură ridicată 
(39-40°C). Bolnavului ii curqe 
nasul, ochii lăcrimează, se sim
te râu, se plînge de o stare 
de lîncezoala. de toropeală îl 
dore capul...

Temperatura ridicată, de 39- 
400C, ține deobicei 3-5 zile. 
Dacă durea?-, o.ai mult. în
seamnă că s-a ivit o compii 
cati? (oti ă sinu/ită. laringi 
lă, trahei'.ă. oneumonic etc.).

Ce măsuri trebuie să fie

măsură este necesara pentru 
a evita complicațiile și răs- 
pindirca ei. Regimul alimentar 
trebuie să fie hrănitor. Pe 
timpul febrei, alimentația va 
consta in ceai, lapte, limona
da, sirop, zeamă de compot, 
citrice și altele. Imediat după 
trecerea febrei, bolnavul tre
buie să se alimenteze bine. 
Contra febrei și a durerilor de 
cap, bolnavul poate lua aspi
rină, acalor, antinevralgic, py
ran, paracetamol, 
rerile de spate va folosi 
tuzefe și 
saliform. 
nas este 
mentorin 
rinofuq, in nici un 
septice iritante, 
face garqară cu 
mazilan reai de mușețel, sau 
va suge faringosept. Să ne 
ferim de penicilina V, sulfa- 
mide care nu au nici un efect 
asupra virusului și, deci, nici 
asupra bolii.

Pentru du- 
ven- 

frectiilc cu carmol. 
frecție Galenica, In 
bine să se picure 
rinosepl și eventual 

caz anti- 
Bolnavul va 

Perogen, Ro-

Antibioticele se folosesc 
doar în complicații ca: otite, 
sinusite, fiaringite microbiene 
suprainfcctate, 
te, pneumonii, 
cei bolnavi de tuberculoză, ca 
și persoanele debilitate -xțre- 
buie tratati negreșit sub su
pravegherea 
spitale.

Cum se poate preintimpina 
îmbolnăvirea de gripă ?

Sint necesare următoarele 
măsuri : bolnavul de gripă să 
fie izolat de cei sănătoși ; 
bolnavul nu va primi nici o 
vizită la domiciliu ; cind fe
bra se menține și nu cedea
ză la medicațin obișnuită, va 
fi chemat medicul acasă ; bol
navii nu au voie să tușească 
sau să strănute in preajma 
lor și nici să-i sărute sau sii-i 
mingile, înainte de a se în
sănătoși complet, pe cei din 
jurul lor; obiectele cu care 
s-a servit bolnavul trebuie să 
lie dezinfectate prin fierberi' 
Ibatiste, șervețele, vesela ele.); 
după boală, in camera bolna
vului se va face curățenie 
generală și se va aerisi ; co
piii rare au febra sau simpto- 
me de boală, nu vor fi tri
miși la școală sau grădinița ; 
se recomandă ca cei ce tușesc 
nu strănută să tină batiste 

la gură pentru a nu contami
nai pe cei din preajma lor ; in
< az de epidemie de gripă, co
piii trebuie feriți de obosea- 
lă, de surmenaj, alergări, jo-
< uri obositoare, (somnul la 
ore regulate, masa la ore re
gulate, in general un program 
regulat de viată întărește sis- 
■.mul nervos al copilului, fă-
< indu-1 mai rezistent la îm
bolnăvire).

Prin respectarea întocmai a 
acestor masuri, gripa poate fi 
prevenită și chiar dacă se i- 
vește ea va fi suportată mai 
ușor.

Duminică, 14 ianuarie

laringo-trahci- 
Copiii debili,

medicului, în

Dr. Radu IONEI. 
medic sDeclalist O.R-L.

angajeaza urgent

salarizare conform 
12/1971.

Soarele răsare la ora 7,49 și 
apune la ora 17. Zile trecute 
din an — 14. Zile rămase 
351.

Luni, 15 ianuarie

Soarele răsare ia ora 7,49 
și apune la ora 17,02. Zi
le trecute din an — 15. Zile 
rămase — 350,

EVENIMENTE

Duminică, 14 ianuarie

A murit loan 
savant, medic 

al 
de 

ex

@ 1934 - 
Cantacuzino, 
și bacteriolog, fondator 
școlii române moderne 
microbiologic și medicină 
perimentală. (n. 1863),

Luni, 15 ianuarie

© 1850 — S-a născut poe
tul Mihai Eminescu (m. 1889) 
• 1834 — A luat ființă la 
București Asociația culturala 
și artistică „Filarmonica" ; 
@ 1879 — S-a născut Ștefan 
Gheorghiu, militant pl miș
cării muncitorești (m. 1914) 
© 1922 — A murit Nicolae 
Filip, medic veterinar, neo
bosit luptător pentru propa
garea cunoștințelor științifi
ce în rîndul țărănimii (n. 
1864) @ 1973 — Reluarea 
convorbirilor pregătitoare 
multilaterale ule conferinței 
general-europene pentru se
curitate întrerupte la 15.XII. 
1972 (Helsinki).

FIL E
Duminică, 14 ianuarie)

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Fuga e sănătoasă;

Condițiile de angajare și 
H.G.M. 91V1968 și Legea Nr.

Informații suplimentare se pot primi zilnic în
tre orele 7 — 15 de la conducerea Fabricii de pro
duse lactate cu sediul în Livezeni. telefon 1824.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Poenaru 
Ion, eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

Republica; Ferma din Ari
zona, seriile I-II; LONEA : 

Minerul : Apa vie ; PE
TRILA : 20 000 leghe sub
mări ; ANINOASA : O zi nu 
toc mai norocoasă ; VUL
CAN : Ultimul tren din Gun 
Hill ; LUPENI — Cultural : 
Fanfan la Tulipe ; Muncito
resc : Felix și Otilia ; URI
CANI : Cu mîinile curate.

Stanciu Siinion ; 20,45 Con
semnări ; 20,50 Muzică de
dans,- 21.40 Cintă Mario 
Lanza ; 22,00 Radiojurnal ;
22,10 Panoramic sportiv ; 
22,30 Uverturi și fantezii 
de estradă ; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Muzică de 
dans ; 24,00 Buletin de știri ; 
0.03-6,00 Estrada nocturnă.

18,40 Ecranul — emisiune de 
actualitate și critică 
cinematografică ;

19,00 Săptămîna ia imagini

Luni, 15 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cine cintă nu are qîn- 
duri rele ; Republica ; Dă-i 
înainte cowboy; LONEA — 
Minerul: 
N'OASA : 
norocoasă ; VULCAN : 
genda ; LLIPENI — Cultural: 
Directorul ; Muncitoresc: 
lix și Otilia ; URICANI : 
mîinilc curate.

Apa vie ; ANI- 
O zi nu tocmai

Le

RADIO

Fe- 
Cu

PROGRAMUL 1. 6.00 Bule
tin de știri ; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal ; 
7,45 Avanpremieră cotidiana 
8,00 Sumarul presei ; 8,08
Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
satului ; 10,00 Radiomagazi-
nul Femeilor ; 10,30 Succese 
ale discului — muzică ușoa
ră; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 11,35 Formațiile Phoe
nix și No-To-Co; 12,00 De 
toate pentru toți ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,15 . Cintecul e 
pretutindeni ; 14,00 Unda
veselă;, 14,30 Estrada dumi
nicală ; 15,00 Buletin de 
știri; 17,30 Azi in România; 
19,00 Radiojurnal ; 19,15
Selecțiuni din operetele 
„Frumoasa din Cadix" ■a 
„Timpul ghitarelor" de Lo
pez ; 19,35 Pagini simfonice 
de mare popularitate; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,35 
Un virtuoz al naiului —

V
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>.15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți ;

10,00 Viata satului ;

11,10 Portretul
Ghenadi

unui dirijor: 
Rojdestvenski ;

19,20 1001 de seri ;

19,30 Telejurnal ;

20,00 Reportajul vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu 

în Pakistan și Iran ;
20,55 Avanpremieră ;
21,00 Roman foileton: Des

tăinuire — Dramatizare 
după romanul 
noscuta de la 
Hall" de Anne
Primul episod 
rătate" :

„Necu- 
Wildfall 
Bronte , 
„Singu-

12,00 De strajă
12,30 Emisiune 

qhiară ;

patriei ;
în limba ma-

21,50 Steaua fără nume. E- 
misiune-concurs pentru 
tineri intorpreți de mu 
zică ușoară •,

14,00 360 de grade ;
18.10

19,00

19,20

19.30

Film serial pentru 
ncret. Pierduți in 
tiu Episodul XII 
. Războiul roboților" ;

li-
spa-

VREMEA
Vetre folclorice. Nun

tă în podgoriile Aradu
lui Film i
1001 de seri ;
Telejurnal ;

20,00 Reportaj TV ;
20,20 Film artistic: Oliver — 

producție a studiouri
lor engleze ;

Valorile temperaturii in 
registrate în cursul zilei de 
ieri au fost:
Maximele : Petroșani : zero 
grade; Paring — 8 grade. 
Minimile : Petroșani — 9 
grade: Parîng — 12 grade.

22,40 Telejurnal — Sport.

LUNI 15 IANUARIE

17,30 Deschiderea emisiunii.
— Curs de limba fran-

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea se 
menține în general frumoa
să dar geroasă în special 
noaptea. Cerul se va menți
ne mai mult senin. Vînt 
slab pînă la potrivit din 
nord.
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întrunirea Consiliului
Steagul roșu
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Ultimele știri
MW

/

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U, se va întruni marți 
pentru a analiza si a hotărî 
in privința invitației prezen- 
t -le de Guvernul Republicii 
Panama cu privire la organi
zarea unei sesiuni speciale a 

inConsiliului In acest stat, 
perioada 15—21 martie.

In cadrul aceleiași ședin 
te. Consiliul de Securitate va 
desemna pe doi dintre mem
brii săi pentru a înlocui pe 
reprezentanții Argentinei și 
Somaliei ca membri ei Comi-

totului însărcinat să 1 ajute 
pe secretarul general al 
O.N.U. în eforturile sale di
plomatice pe lîngă Guvernul 
Republicii Sud-Africane in 
vederea aplicării dreptului la 
autodeterminare pentru popu
lația Namibiei. Instituit 
urmă oii un an, comitetul 
format din reprezentanții 
goslaviei. Argentinei și 
maliei. dar mandatul ultime
lor două state în cadrul Con
siliului de Securitate a expi
rat la sfirșitul anului trecut.

svalaonn
rdl *

u

Noi victorii ale forțelor♦
patriotice cambodgiene

PNOM PENH 13 (Agerpres). 
— In urma unei puternice o- 
fensive lansate în ziua de 12 
ianuarie, forțele patriotice 
cambodgiene au cucerit noi 
poziții inamice de-a lungul 
fluviului Mekong. deținind, 
în prezent, controlul asupra 
celor mai importante căi de 
comunicații rutiere Și fluvia
le. Această situație a fost re
cunoscută. după cum trans- 
mite agenția U.P.I., chiar de 
autoritățile militare ale gu
vernului antipopular de la 
Pnom Penh. Ca urmare a pre-

în 
era 
Iu- 
So-

pa-

Continuarea convorbirilor Declarația Confederației muncitorilor
din industria cuprului din Chile

luării de către trupele 
triotice a nouă asemenea 
puncte fortificate precum și a 
cuceririi altor patru poziții 
strategice ale forțelor lonno- 
liste, de-a lungul șoselei nr. 
1, la sud de localitatea Ncak 
Luong, capitala este practic 
izolată de restul teritoriului 
aflat încă sub controlul tru
pelor regimului de la Pnom 
Penh. Agenția U.P.I. apre
ciază că, lipsit de alimente, 
benzină, muniții, Pnom Pe- 
nhul nu poate supraviețui 
mult.

PARIS 13 (Agerpres). — 
Cea de-a șasea întîlnire din 
seria convorbirilor confiden
țiale dintre Le Duc Tho, con
silier special al delegației 
R. D. Vietnam la conferința 
de la Paris în problema Viet
namului, și Henry Kissinger, 
consilier special al președin
telui S.U.A. pentru probleme
le securității naționale, s-a 
desfășurat sîmbătă, la Paris, 
în prezența membrilor celor 
două delegații. Intîlnirea de

sîmbătă — remarcă agenția 
France Presse — a reprezen
tat un record de durată, în- 
cheindu-se după Șapte ore și 
jumătate de convorbiri.

Potrivit agenției U.P.I., du
pă această ultimă rundă de 
negocieri Kissinger urma să 
părăsească Parisul, plecînd 
spre Statele Unite, pentru a 
prezenta președintelui Nixon 
un raport asupra stadiului 
convorbirilor.

SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 
gerpres). — Confederația mun
citorilor din industria cupru
lui din Chile (C.T.C.) a dat 
publicității o declarație în 
care chema poporul chilian 
să adopte o poziție hotSrîtă 
față de actele de agresiune 
economică ale companiei 
nord-americane „Kenhecott" 
care, recent, a obținut de la 
două tribunale vest europene 
— francez și vest-german — 
instituirea embargoului 
pra unor transporturi de 
pru chilian.

,;Aplioarea măsurilor 
embargo de către unele

m\ îmi

Declarația M. A. E
a R.D. Vietnam

asu- 
cu-

de 
ins-

„Luna-21“ a fost plasată
pe o orbită circumliinară

care 
de 
Să

tanțe vest-europene — se a- 
firmă In document — se in
tegrează în politica agresivă 
a imperialismului, îndreptată 
împotriva popoarelor 
luptă pentru eliberarea 
sub exploatare, încercind
le mențină statutul de colonie. 
Poporul chilian nu este dator 
și nu trebuie să plătească nici 
un escudo drept indemniza
ție companiilor străine pen
tru naționalizarea lor în Chi
le", se subliniază în declara
ția C.T.C.

Documentul critică, de ase
menea, reacțiunca internă, a- 
cuzînd-o de complicitate cu 
monopolurile străine.

somisif
U.R.S.S. : Dezvoltarea energeticii

Mesajul președintelui Nixon adresat Congresului

In acest an a fost dală in fun< țiune centrala electrică 
Krasnoiarsk, de pe Enisei, tea mai mare hidroccnlrală din 
lume înzestrată cu 12 agregate care produc 6 milioane kW 
Un important eveniment care a avut loc recent in industria 
energetică sovietică ește conectarea la sistemul energetic 
unic al regiunilor din Asia centrală și localităților din Sibe
ria. Ultima hidrocentrală conectată la sistemul energetic unic 
al U.R.S.S. este Sîr-Daria, cu patru blocuri energetice 
300 000 kW și care va produce la sfirșitul cincinalului 
miliarde kWh. In același tiinp crește considerabil puterea e- 
nergetică a obiectivelor din republicile naționale. Astfel, în 
1970 producția de energie electrică a Letoniei a fost de 90 

de ori mai mare decît în 1940, iar cea a Kirghizîei — de a- 
proape 70 de ori mai mare. In 1975, producția de energie e- 
lectrică a U.R.S.S. va depăși un trilion de kilowati-oră.

de
7.5

MOSCOVA 13 (Agerpreș). 
— Agenția TASS anunță că 
stația automată sovietică 
„Luna-21“, lansată la 8 Ia
nuarie, a fost plasată pe o 
orbită circumlunară. Potri
vit informațiilor telemetri
es, aparatele instalate la 
bordul stației funcționează

normal, păstrîndu-se o legă
tură permanentă cu Pămîn- 
tul, prin radio.

Stația „Luna-21‘‘ a avut, 
la 12 ianuarie, o orbită se- 
lenocentrică cu distanta ma
ximă față de suprafața Lu
nii de 110 kilometri și dis
tanta minimă de 90 kilome-

HANOI 13 (Agerpres). — 
Ministrul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității, sîmbătă. o declarație, 
în care se arată că la 12 ia
nuarie avioane americane au 
bombardat centre populate din 
mai multe districte ale pro
vinciilor Nghe An, Ha Tinh 
și Quang Binh. Nave ameri
cane au deschis focul asupra 
unor localități de pe coasta 
provinciilor menționate.

Declarația cere S.U.A. 
pună capăt
lor, tuturor actelor ce încal
că suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam.

să
bombardamente-

WASHINGTON 13 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Intr-un 
mesaj adresat Congresului, 
președintele Richard Nixon a 
suspendat parțial hotărirea 
privitoare la „înghețarea11 pre
țurilor și salariilor, mareînd 
aslfel inițierea celei de-a treia 
faze de control economic, im
pus de situația de inflație și 
semirecesiune care afectează 
S.U.A. de peste doi ani. Prețu
rile la alimente, asistența me
dicală, materialele de construc
ții și chiriile — care au marcat 
cele mai mari sporuri în ulti
mii ani — vor continua însă să 
rămină „înghețate”.

Ministrul finanțelor, George 
Shultz, a anunțat că, in cea de

a treia fază de stabilizare eco
nomică, se are în vedere „co
laborarea voluntară a compa
niilor” pentru continuarea con
trolului preturilor și salariilor. 
El a subliniat însă, că în ca
zul in care această colaborare 
nu va permite scăderea ratei 
inflației pină la 2,5 la sulă 
către sfirșitul anului curent, 
politica de înghețare a prețu
rilor și salariilor " “ 
impusă.

Revizuirea în 
programului de 
conomică, inițiat 
urmă, a luat prin surprindere 
Congresul. In timp ce republi
canii au salutat această măsu
ră, democrații declară că ea 
este prematură, întrucît lasă

va fi din nou

acest fel 
stabilizare 
cu 17 luni

a 
e- 
in

0 Postul de radio finlandez 
a difuzat o emisiune muzica
lă, in cadrul căreia Dorit Ing- 
vall, cunoscut critic, a prezen
tat ascultătorilor melodii popu
lare din diferite zone folclori
ce ale țării noastre.

(fț In Maroc au fost execu
tați, sîmbătă, 11 foști ofițeri și 
subofițeri care au participat la 
tentativa de asasinat împotri
va regelui Hassan al II-lea, din 
august 1972 — anunță agenți
ile Reuter și France Presse. 
Cele 11 persoane fuseseră 
condamnate la moarte, în luna 
octombrie anul 
tribunal militar

ta

privire la îndeplinirea planului 
economiei naționale a R.P. 
Mongole in anul 1972. In co
municat se relevă că, anul tre
cut, volumul producției globa
le a sporit cu U-4 la sută în 
comparație cu anul precedent ; 
au iost construite întreprinderi 
industriale noi, ' 
vltatea muncii 
8,2 Ia sută.

iar producti- 
a crescut cu

unei întilniri

trecut, de un 
marocan.

FRANȚA. La Brest urmează să fie dat la apă primul 
element mare al viitorului bazin nr. 10 destinat subma
rinelor nucleare, Bazinul cîntărește 17 000 de tone și este 
fabricat din beton precomprimat. Lungimea sa totală va 
fi de 167 m.. lățimea de 30 m. și profunzimea de 21 m.

IN FOTO: Aspect de Ia plasarea bazinului cu ajuto
rul remorcherelor la Brest.

companiilor posibilitatea de a 
majora prețurile, creind astfel 
pericolul creșterii ratei infla
ției, care în prezent este de 3 
la sută anual.

Presa americană condiționea
ză stabilizarea economiei de 
încetarea războiului din Viet
nam, care, în prezent, lipsește 
numeroase programe econo
mice și sociale de fonduri ne
cesare înfăptuirii lor. „Bom
bardamentele, scrie „The Wa
shington Post", costă bani. Ce
le 12 zile de bombardamente 
intense din a doua jumătate a 
lunii decembrie au costat 500 
de milioane dolari. In total, 
războiul din Vietnam a costat 
S.U.A., in perioada septembrie- 
decerobrie, cu 1-2 miliarde do
lari mai mult decit se anticipa. 
In cazul in care nu se va a- 
junge repede la o soluție ne
gociată, alte multe miliarde 
vor fi irosite in acest război, 
care, din 1965 pină acum, a 
absorbit peste 133 de miliar
de de dolari. Aceasta înseam
nă că bombardamentele inten
sive din luna decembrie nu 
numai că împovărează conști
ința fiecărui american cinstit 
dar cauzează lipsirea de 
fonduri a multor programe, 
in special civile, care sînt cru
ciale pentru-păturile sociale 
neprivilegiate și bătrini".

Ziarul arată că pentru eco
nomia americană singura solu
ție eficientă de stabilizare, de 
revenire din recesiune și de 
temperare efectivă a ritmului 
ratei inflaționiste este înceta
rea totală a bombardamente
lor asupra R.D. Vietnam și 
războiului în Indochina.

R.P. BULGARIA : Șantierele de la Ruse

In ultimii zece ani, uzina constructoare de nave din 
Ruse a lansat la apă peste 300 de nave și 100 de macarale 
portuare pentru necesitați interne și export. In prezent, uzi
na îndeplinește cererile fiolei fluviale bulgare în remorchere 
și tancuri petroliere de 1 000 tone. Această întreprindere 
constructoare de nave dispune de cel mai modern echipa
ment de construcții, capabil să lucreze și la un scăzut nivel 
de apă. In cel de-al 6-lea cincinal, producția uzinei va spori 
de două ori, vor fi lansate de aici navă de mare tonaj cu 
mari calități tehnice și de exploatare. In perioada 1971-1975 
se va continua extinderea și modernizarea șantierelor, vor 
fi construite secții pentru fabricarea corpurilor din metal, 
unde se va folosi tehnica electronică de calcul.

G In cadrul 
cu ziariștii, organizată la Clu
bul presei japoneze, ministrul 
de externe al cabinetului ni
pon, Masayoshi Ohira, a de
clarat că guvernul de la Tokio 
s-a consultat și se consultă cu 
guvernul S.U.A. în vederea re
ducerii și transferării bazelor 
militare americane din regiu
nile dens populate ale arhipe
lagului. El a afirmat însă că 
tara sa nu intenționează să 
abroge sau să revizuiască tra
tatul de securitate japono-ame- 
rican.

Jupiter, ,.Pioneer-10“ a par
curs pină în prezent 55 la sută 
din distanța de 620 de milioa
ne de mile, care separă 
mintul de această planetă, 
mînd să ’ - - - -
în luna
an.

Pă
ți r- 

ajairgă la destinație 
decembrie a acestui

Satelitul_ „Pioneer-10“,
lansat în luna martie a anului 
trecut in direcția planetei Ju
piter, se va aila săptămîna vi
itoare, timp de trei zile, în si
tuația de a nu putea fi contro
lat prin radio, din cauza unei 
masive interferențe a undelor 
radio, provocată de 
Soarelui. Incepind de 
..Pioneer-10“ se va aila, 
linie dreaptă, intre Soare 
Pămînt, poziția care 
posibilă comunicarea 
tul prin intermediul 
radio.

De la lansarea sa, 
vara anului trecut, spre plane-

©

poziția 
luni, 

în 
ș» 

face im- 
cn sateli- 

undeloT

O La Delhi s-au încheiat 
convorbirile intre primul mi
nistru, Indira Gandhi, si Piotr 
Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Po
lone.

In prezența celor doi prim- 
miniștri, a fost semnat proto- 
colul romeîcial polono-indian, 

larea schim
bului dr maifuri în următorii 
trei ani. De asemenea, a fost 
semn >' un prob c'U privind co
laborarea economică si corner

ed ilă polono-indiană pe termen 
lung.

$ Costul vieții in Uruguay 
a crescut in anul 1972 cu 94,61 
la sută, in comparație cu 35,6 
la sută in anul precedent, a 
anunțat vineri, la Montevideo, 
un purtător de cuvint 
vernului.

al gu-

dezba- 
înche- 

lucrările

♦---------

Un nou
cutremur

la 30 km

La Pruszkow,
se fabrică fabrici

0 O navă de coastă islande
ză a tăiat vineri cablurile nă- 
voadelor unul trauler britanic, 
ca urmare a reiuzului ambar
cațiunii engleze de a părăsi 
zona de pescuit — stabilită de 
guvernul de la Reykjavik la 
50 de mile — șl de a reintra 
în apele internaționale.

@ După două zile de 
Ieri, vineri seara s-au 
iat, la Islamabad. 
Consiliului ministerial al Or
ganizației de Cooperare Regi
onală pentru Dezvoltare, din 
care fac parte Turcia, Iran șl 
Pakistan. Lucrările reuniunii 
au fost prezidate de ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
Haluk Bavulken.

de Managua
Uzina mecanică „Pobeda" din orașul Sliven. sudul Bul

gariei s-a specializat în producerea mașinilor textile.

IN FOTO : Vedere din hala de asamblare a uzinei.

Turciei,

(Urmare din pag. 1)

construcții de mașini-unelte.
Plasată în imediata apropie

re a Varșoviei, unitatea, în
zestrată cu aparatură și parc 
de mașini corespunzător, folo
sește din plin experiența ca
drelor proprii de specialiști, 
psihologi, ergonomiști și ar
tiști plastici, ingineri hidrau- 
liști și mecanici. La prima ve
dere, apare puțin ciudată a- 
ceastă înșiruire oarecum ilogi
că de specialiști din domeniul 
tehnic și mecanic alături de 
psihologi și... artiști plastici. 
Și, totuși, așa stau lucrurile.

Directorul general 
C.B.K.O., H. Ogrodowski, 
arată că la Pruszkow se face 
pionierat in multe domenii, iar 
acest caracter al centrului ex
perimental va fi menținut și 
pe viitor. Aici sint realizate 
construcții moderne, elemente, 
linii automatizate și sisteme 
de dirijare a proceselor de 
producție și tehnologice cu a- 
jutorul computerelor. De mul
te ori. specialiștii de la Prusz
kow instalează și supraveghea
ză in plin flux de producție, 
în serii mari sau mijlocii, ma
șini construite aici.

Procesul de producție este 
complicat și, de aceea, proble
mele de organizare a muncii 
se află in permanență in cen
trul atenției conducerii unită
ții. Se merge pe filieră, de la 
schița preliminară, elaborarea 
documentației necesare, a pro
totipului, verificarea lui in 
producție, în hala de probă a 
centrului. Urmează probe mi
nuțioase și multilaterale, după 
care produsul este trimis la 
beneficiar. Directorul Ogrodw- 
ski arată că, in ultimii doi-trei 
ani, numărul reclamațiilor es-

al 
ne

te din ce în ce mai mic, pri- 
mindu-se în schimb felicitări 
și mulțumiri pentru calitatea 
superioară a mașinilor sau e- 
lementelor realizate. C.B.K.O. 
a costat in jur de 140 milioane 
zloți — fără aparatură — în a- 
nii ce urmează prevăzîndu-se 
extinderea, ca spațiu și îmbo
gățirea gamei de produse rea
lizate. Se va merge, în princi
pal, pe trei direcții: renunța
rea la lărgirea exagerată a 
sortimentelor și trecerea la 
crearea de „nuanțe1' moderni
zate ale produselor realizate 
anterior ; dezvoltarea simțitoa
re a producției de elemente; 
acordarea unei atenții sporite 
aspectelor legate de automati
zarea complexă a procesului 
de prelucrare.

In prezent, cca 42 la sută 
din producția poloneză de ma- 
șini-unelte merge la export, 
realizindu-se cu consecvență 
un proces, eșalonat pe mai 
mulți ani, de concentrare a 
producției in mari combinate 
industriale. Planurile pe urmă
torii ani ale resortului prevăd 
creșterea în continuare a pon
derii mașinilor specializate, 
necesare automatizării produc
ției in serie — de la era 12 la 
sută, in 1970, la cca 30 la su
tă in acest an, urmind să se 
ajungă la cam 70 la sută in 
1975. Deviza generală este, du
pă cum ne-am putut convinge 
la C.B.K.O., de a se trece de 
la mașini-unelte la mijloace 
tehnologice specializate și la 
electronizarea tehnologiei,
tit in producția de serie redu
să cit și mijlocie. Aproape 
săptăminal la Pruszkow vine 
rite o delegație de specialiști 
din diverse domenii — nu nu
mai din Polonia — interesîn- 
du-se, printre altele, de rezul-

țațele bune obținute 
aplicarea ergonomiei 
rea asigurării unor 
propice omului care 
ce opt ore zilnic lingă mașină. 
Pe pereți flori, coloritul odih
nitor al mașinilor, acvariile cu 
pești și instalațiile de amorti
zare a zgomotului, curățenia 
perfectă constituie, la C.B.K.O., 
condiții necesare desfășurării 
activității zilnice. Un „interi
or11 de altfel frecvent întilnit 
in uzinele sileziene unde, de 
asemenea, ergonomia se 
la loc de cinste.

aici prin 
in vede- 

condiții 
își petre-

© Guvernul peruan a adop
tat o serie de măsuri pentru a 
pune capăt stocării ilegale de 
produse și operațiunilor de 
speculă — informează agenția 
Prensa Latina. Un decret-lege, 
dat publicității la Lima, stabi
lește sancțiunile aspre împo
triva celor core procedează la 
o ridicare artificială a prețu
rilor la produsele de primă ne
cesitate.

a-

R.P. UNGARA : 1,2 milioane becuri pe zi

se 
de
23

In fabrica de becuri din Nagvkanizsa a firmei Tungsram 
a început să funcționeze un cuț tor uriaș, capabil să topeas
că dintr-o dată 20 vagoane de sticlă. Acest cuptor funcționea
ză la o temperatură de 1 -100 grade. Aceeași firmă a instalat 
aici o bandă de fabricare a globurilor de lămpi cu un randa
ment zilnic de 1,2 milioane bucăți. Această firmă va con
centra la Nagykanizsa întreaga producție ungară de lămpi 
electrice pînă in 1975. In total, aici vor fi date în funcțiune 
21 de linii de producție de lămpi incandescente, în întregi
me automatizate și de mare randament.

vederea 
belgian 

duminică
Edmond

0 Negocierile în 
formării 
vor continua 
seara — a 
Leburton.

După cum
France Presse, ultimele obsta
cole in calea încheierii unul a- 
cord asupra programului gu
vernamental elaborat de Le
burton sint cele mai dificile 
de depășit. Este vorba, intre 
altele, de problemele „comuni
tare", care, după cum se știe, 
au provocat demisia guvernu
lui Eyskens, și de problemele 
financiare pe care le implică 
preconizata politică de regio- 
nalizare.

guvernului 
pină 

declarat

relevă agenția

MANAGUA 13 (Agerpres). 
— Un nou cutremur de pa- 
mint a fost resimțit vineri în 
localitatea Masaya, situată la 
aproximativ 30 km est de ca
pitala Nicaraguei — Mana
gua, distrusă, după cum 
știe, aproape în întregime 
catastrofa seismică de la 
decembrie anul trecut.

Numeroase case din Masaya 
s-au fisurat. Situația este cu 
atît mai complicată cu cît 
populația orașului, care era 
de 25 000 de locuitori, este în 
prezent dublă, în urma sosi
rii refugiaților din capitala 
distrusă. Masaya este situată 
pe versantul unui crater vul
canic cu un diametru de 20 
km, transformat de-a lungul 
mileniilor într-un lac. In 
aceste condiții, pericolul poa
te fi agravat de eventuala fi
surare a conului vulcanic.

© La Ulan Bator a fost dat 
publicității comunicatul Direc
ției centrale de statistică.
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R.P. POLONĂ : Exportul de cărbune

In acest an, sumele încasate de pe urma cărbunelui ex
portat de R. P. Polină se ridică la 2 miliarde zloți valută, 
ceea ce înseamnă un spor de 8 la sută, în comparație cu 
anul trecut. Ponderea specifică a exportului de cărbune în 
extracția globală a acestui combustibil este de aproximativ 
20 la sută. Pe lista importatorilor de cărbune polonez se află 
27 de țări. Un loc important îl ocupă, în exportul acestui 
combustibil, cocsul. Ponderea lui în balanța generală de ex
port a Poloniei a atins in acest an 20 la sută, ceea ce în
seamnă că in 1972, R. P. Polonă a exportat 7.2 milioane tone 
de cocs, cif 1,1 milion tone mai mult decît anul trecut.

R.P. CHINEZĂ : Cercetări științifice agricole

Producția și reproducția biologică a plantelor au drept 
bază de obicei semințele. Recent, cercetătorii științifici ai 
Institutului de genetică al Academiei de Științe a R. P. Chi
neze au elaborat o nouă metodă de producere a orezului și 
griului, plecind direct de la grăunțele de polen. In medii spe
cial amenajate, îmbibate cu un mediu nutritiv sintetic, au 
fost puse antere acoperite de grăunte de polen. In prima 
fază, polenul s-a dezvoltat înlr-o masă de celule proliferan
te, după care au apărut germenii viitoarelor plante. Mai mul
te sute de exmplare obținute pe această cale au fost trans
plantate în sere sau in cimp. O parte din acestea s-au dez
voltat normal, au înflorit și au rodit. Ulterior, boabele de 
grîu și orez obținute pe această cale au fost >upuse la ana
lize și teste minuțioase. Scopul acestor cercetări îl constituie 

«curtarea timpului de utilizare a unei plante hibride noi. In 
general, pentru ca soiurile hibride să crească și să producă 

uniform și rentabil economic este necesară o selecție pe 
parcursul a cinci-șase generații. Datorită noii metode, stabi
litatea cerută de agricultură se obține chiar de la prima ge
nerație a unui hibrid, fapt ce duce la economisirea de mină 

de lucru și mijloace financiare. Cîtcva soiuri hibride obți
nute pînă în prezent au fost deja trimise unor comune popu
lare din mai mult provincii ale R. P. Chineze pentru a fi 
cultivate în condiții obișnuite și a li se putea evalua produc
tivitatea și caracteristicile de creștere în soluri cu compoziții 
diferite.
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