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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE ceferiștilor
Adunarea oamenilor muncii

IN CONDIȚII
La mina Petrila s-a consu

mat vineri după-amiază un 
eveniment tradițional de un 
timp: ziua brigadierului. De
dicată unui scop deosebit de 
actual și major, extinde
rii inițiativelor celor mai va
loroase lansate de brigăzile 
fruntașe din Valea Jiului in 
vederea creșterii rodniciei de 
pe fronturile c’e lucru, întâl
nirea minerilor șefi de bri
gadă de la această veche 
exploatare carboniferă se

Voința unanima

lună", 
Petre 

Muncii 
Lupeni, 
cărbune 

abatajele

ne in plus in fiecare 
a brigăzii minerului 
Constantin. Erou al 
Socialiste, de la mina 
„Patru cîmpuri de 
pe zi și aripă in 
cameră". a minerului Petru 
Roman, de la mină Aninoasa 
și .Să realizăm o viteză me
die de 
care 
rile 
găliri". lansată 
condusă de Constantin Grădi- 
naru. de la mina Uricani.

100 ml pe fie- 
brigadă la lucră- 

de deschideri și pre- 
de brigada

Apropiata sărbătoare a mun
citorilor ceferiști de la 16 Fe
bruarie prilejuiește multiple 
manifestări politico-ideologice, 
cultural-arlistice și sportive. 
Tinerii din organizația U.T.C. 
din complexul C.F.R. au dedi
cat In această perioadă toate 
activitățile (simpozioane, me
se rotunde, întilniri) însemna
tei sărbători. Printre acestea, 
se numără și concursul sportiv 
(sah, tenis de masă etc.) des
fășurat zilele trecute, care s-a 
bucurat de un număr mare de 
participant — concurent și 
suporteri.

O nouă brigadă 
artistică 

de agitație
Din inițiativa comitetului

U.T.C. de la F.F.A. „Viscoza" 
din Lupeni, al cărui secretar 
este tinărul loan Foldeși, ti
nerii din fabrică au format o 
nouă brigadă artistică de agi
tație. Prin această formă efi
cientă de agitație, vor fi popu
larizate cu prilejul programe
lor artistice ce vor fi prezen
tate, aspecte pozitive și nega
tive din întreaga activitate a 
tinerilor.

Cu prilejul adunării oame
nilor muncii, tînăra brigadă a 
debutat cu un program artis
tic. apreciat in unanimitate.

I

LA E.M. PAROȘENI:

Strădanii convergente
încununate de succes
• Sporuri substanțiale la zi raportează ambele 

sectoare : I — peste 360 tone ; II — peste 1 400 tone!
< Maistrul minier Diana Chițu a luat in acord 

global un frontal !

La realizările frumoase obținute in cea dinții lună din 
1973. vrednicul colectiv mineresc al E.M. Paroșeni adaugă 
noi argumente — fapte care ilustrează hotărirea lui fermă 
de a onora, la cotele maximale, sarcinile de plan ale anu
lui III al cincinalului. Muncitorii, tehnicienii și inginerii sec
toarele II și I raportează la zi sporuri substanțiale la 
volumul de cărbune extras din fronturile adincului : peste 
1 400 tone, respectiv. 360 tone.

In strădaniile convergente de a trimite pe șiragul ben
zilor cît mai multe diamante negre" către ziuă, s-au evi
dențiat in mod deosebit brigăzile conduse de TITU TEA- 
CENCO. NICOLAE BRUTU. IOAN DEMETER și... DIANA 
CHIȚU. La citirea ultimului nume, desigur, unii vor fi sur
prinși : doar se știe că Diana Chițu este maistru minier. Și. 
totuși, dinsul a luat in acord global abatajul frontal de pe 
stratul 18, in dorința de a contribui mai din plin la crește
rea necontenită a ritmului extracției. Comunistul Diana 
Chițu , secretarul organizației de bază de la sectorul I, așa 
a considerat că e mai bine să facă !

j ^Steagul roșu

Cinstire
minerească

In schimburile din 9 fe
bruarie a.o., efortul depus 
pe îrontul cărbunelui de că
tre colectivul sectorului II 
de la mina Aninoasa au fost 
mai rodnice parcă decit in 
oricare altă zi din această 
perioadă de început de an. 
Un mod demn de a cinsti 
minerește adunarea genera
la a reprezentanților oame
nilor muncii care avea loc 
in același timp. Sporul de 
la sfîrșitul zilei înscris pe 
„panoul de onoare" al între
cerii socialiste a întrecut 
170 tone. Depășirea sarcini
lor de plan 
colectivului 
propie de 
mindrle au 
ua record" , 
60, respectiv, 40 tone vred
nicele brigăzi conduse de 
VICTOR ANDRIȚOIU. NI- 
COLAE BOKOR și PETRU 
CODREA.

înscrie ca un eveniment de 
mare valoare în cadrul mul
tiplelor acțiuni întreprinse în 
scopul mobilizării 
forțelor colectivului 
tivitate rodnică, eficientă de-a 
lungul întregului an.

Cu prilejul zilei brigadieru
lui. printr-o expunere deta
liată, 
ședințele 
ploatării, 
brigadierilor li s-au 
tat încă odată obiectivele, 
vantajele și 
tivei de mare răsunet 
gada de producție 
cație", lansată de 
tul loan Cojocaru. de la mina 
Lonea, sub deviza : „Fieca
re membru al brigăzii un om 
al inițiativei, faptei, cinstei 
și demnității", precum și a ini
țiativelor lansate în scopul 
creșterii vitezelor de avansare 
și anume „In fiecare abataj 
frontal două cicluri de cărbu-

tuturor 
la o ac-

făcută de pre- 
sindicatului ex- 

tov. Petru Iacob, 
prezen- 

a- 
valoarea iniția- 

„bri- 
și edu- 

comunis-

Deși în cadrul brigăzilor de 
mineri de la Petrila aceste 
inițiative au găsit un puter
nic ecou încă de anul trecut, 
cînd au fost lansate, comite
tul sindicatului minei și comi
tetul oamenilor muncii au 
prevăzut stimulente noi în 
vederea extinderii lor în con
tinuare. Astfel, minerilor din 
brigăzile de producție și e- 
ducație cu cele mai bune re
zultate, pe lîngă titlul de 
fruntași în întrecerea socia
listă. li se va atribui și titlul 
de MINER DE ONOARE și 
vor fi înscriși în CARTEA DE 
AUR a exploatării ; brigăzi
lor cu cele mai bune rezulta
te și cu cei mai mulți purtă
tori ai titlului de fruntaș și 
..miner de onoare" li se vor 
decerna DIPLOME DE O- 
NOARE. De asemenea, brigă
zile de producție și educație

(Continuare in pag. a 3-a)

de la spitalul Petroșani

Răspundere și dăruire
în slujba unui scop nobil

SANATATEA OMULUI
Adunarea oamenilor muncii 

de la Spitalul unificat Petro
șani a prilejuit participarea u- 
nui mare număr de medici, 
cadre sanitare medii și altor 
salariați la analiza muncii des
fășurate în anul trecut și ja
lonarea 
pentru îmbunătățirea și r_. 
fecționarea continuă a activi
tății acestei unități.

Etica medicală, parte inte- 
qrantă a eticii muncii, 
cadrelor medicale să 
toate eforturile pentru 
rea bolnavilor, să se 
pe cu conștiinciozitate 
tinua perfecționare |

măsurilor concrete
per-

impune 
depună 
îngriji- 
preocu-

■ de con- 
.   profesio

nală. In ce măsură s-au mate
rializat aceste deziderate in 
cadrul spitalului din Petroșani? 
Darea de seamă prezentată de 
directorul spitalului Iosif E- 
șanu, doctor în științe medi
cale, a sintetizat realizările 
tuturor secțiilor, a evidențiat 
strădaniile cadrelor sanitare 
pentru realizarea unor indici 
superiori la sfîrșitul anului 
1972. In mod deosebit s-a evi
dențiat colectivul de muncă 
din cadrul Maternității care a 
dovedit multă înțelegere în 
perioada in care, serviciul s-a 
desfășurat la spitalul din Vul
can. Succint au fost prezentate 
și unele deficiente privind res-

pectarea disciplinei muncii. (Eu 
toate că disciplina s-a îmbu
nătățit mult, totuși cele 27 de 
sancțiuni pentru abateri dis
ciplinare (plecări din serviciu 
nejustificate, luarea fără apro
barea conducerii a zilelor li
bere) denotă necesitatea inten
sificării muncii educative cu 
salariații.

Majoritatea celor care și-au 
spus cuvintul în cadrul adună
rii au adus completări dării 
de seamă, s-au referit mai a- 
mănunțit la activitatea știin
țifică, La relațiile de conlucra
re ce există in genera) înire 
toți salariații, intre secțiile 
spitalului.

Această idee îndeosebi a re
lațiilor colegiale, tovărășești, 
de întrajutorare a fost aborda
tă de dr. Erik Schelker. sani
tarul Gheorghe Marcu, dr. 
Gheorghe David, dr. Emil Le- 
pădatu care au arătat, pe bună 
dreptate, că pentru desfășura
rea unei activități eficienLe 
climatul de muncă are un rol 
hotărîtor, că toți faetbrii — 
organizațiile de partid, sindi
cat si U.T.G., conducerea uni
tății, fiecare salariat in parte,

I. FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe teme ateist-științifice
Recent, la 

peni a avut 
tundă organizată de Comite
tul orășenesc Lupeni al 
U.T.C., in colaborare cu clu
bul sindicatelor, pe teme a- 
teist-științifice. A participat 
un număr mare de tineri din 
unitățile economice ale ora
șului. In urma expunerii, pro
fesorului Cornel Platon cu

clubul din Lu- 
loc o masă ro-

tema „Originea religiei", 
urmat dezbateri deosebit 
interesante.

In încheiere au fost pre
zentate filme axate pe ace
eași tematică, realizate de 
cineclubul Amafilm. Aseme
nea acțiuni, consacrate e- 
ducației ateist-științifice a 
tinerilor se vor organiza pe
riodic.

au 
de

A

In orașul
9

lui Copermc

TORUN

pe februarie ale 
in cauză se a- 
500 tone... Cu 
raportat in ..zi- 
plusurile de 70,

Medicul și mai a- 
les cel de intre prin
dere, are obligația 
de a manifesta o a- 
titudine activă in
tru apărarea sănătă
ții colectivității u- 
mane. Rolul me
dicului de întreprin
dere este de a de
pista in masă bolna
vii in stadiul inițial 
al maladiei, de a-i 
supraveghea și a-i 
îngriji cu mazimum 
de atenție. Un astfel 
de medic, de între
prindere este și Du
mitru Popa. absol
vent al Facultății de 
medicină generală 
din Cluj, care încă 
din primele zile ale 
încadrării sale la de
poul C.F.R. Petro
șani s-a dovedit un 
specialist stăpîn pe 
meserie, vrednic, 
plin de solicitudine 
față de pacienți.

Prin cabinetul do
mical de figura înal
tă a tinărului medic 
cu ochi căprui, trec 
oameni din echipele 
care pleacă la drum, 
din echipele care

duc fie noapte. tie 
zi, fie ploaie, fie ger 
trenurile de călători 
și de marfă. Deși in
tervalul de timp de 
cind a venit aici es
te destul de scurt, 
medicul a reușit să 
cunoască bine aproa
pe pe fiecare munci-

la drum și ea trebu
ia verificată. Știa că 
de sănătatea acestor 
oameni depinde si
guranța circulației. 
Cind in urechi au
zea prin intermediul 
stetoscopului ritmul 
normal al inimii me
canicului care avea

PASIUNEA
DE A TE DEDICA

OAMENILOR
tor.

...Cu puțină vreme 
in urmă, pe cind ve
chiul an 1972 era in 
pragul despărțirii de 
noi, pe cind majori
tatea covlrșitoare a 
oamenilor se aflau 
in toiul petrecerii re
velionului, in cabi
netul medical al de
poului era de gardă 
medicul Dumitru Po
pa. Pe pragul dintre 
ani o echipă pleca

să plece la drum se 
simțea firesc pe de
plin satisfăcut că își 
face cum se cuvine 
datoria...

Atunci, in noaptea 
aceea, prin cabinet 
au trecut 49 de cefe
riști, de oameni ca
re urmau să ducă cu 
ei cărbunele — ro
dul muncii minerilor 
noștri, acolo unde e- 
ra așteptat, la bene
ficiari. Mecanicii de

locomotivă Gheorghe 
Dragomir și Emilian 
Stanciu, fochistul 
loan Racoceanu. sînt 
doar cițiva dintre a- 
ceia care au condus 
trenurile in noaptea 
de Anul Nou, care 
au poposit cite va cli
pe in cabinetul me
dicului, să primească 
„viza foii de drum"...

In noul an 1973 au 
fost efectuate 
in prezent ..... . 
de consultații. Seer?.- I 
tarul general al par- • 
tidului spunea că... I 
..medicina este in- | 
tr-adevăr o profesie, | 
dar nu este o profe- I 
sie ca toate celelal- . 
te. Ea cere nu numai I 
multă pricepere, <-i J 
și multă dragoste I 
pentru om, multă o- 1 
menie, pasiunea de I 
a te dedica oameni- I 
Zor". Medicul Durui- | 
tru Popa întrunește 
in bună măsură 
ceste atribute.

pină 
mii

a-

Ing.
Rodlca ARDELEANU, 
Revizia de vagoane 

C.F.R. Petroșani

Pentru ca faptele noastre să fie demne, omenești
Nu de mult, comuniștii din sectoarele minei Petrila au 

dezbătut în adunări însuflețite -Proiectul de norme ale vieții 
șl muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste" — 
prilej de reflexii responsabile, de angajare fermă pe calea 
perfecționării multilaterale a fiecăruia ca individ, a rela
țiilor fiecăruia cu colectivitatea.

Ce au țintit aceste dezbateri — reflexii ? Amplificarea 
și permanentizarea unei strădanii unanime din partea 
membrilor de partid — indiferent de funcție, virstă sau

grad de pregătire — de a fi comunist în gînd și faptă, de 
a trăi și munci în chip comunist.

Răspunsurile ce le-am reținut dintr-un dialog viu, pur
tat spontan pe tema cerințelor ce le ridică în contextul 
vieții cotidiene a colectivului minier normele conduitei co
muniste atestă în plus prezența acestor stădanii.

Ce înseamnă a trăi, a munci în chip comunist ?
O întrebare simplă la care 

fel de simplu, firesc, prompt Și

La 19 februarie se împli
nesc 500 de ani de la naș
terea astronomului Nicolaus 
Copernic.

Aniversarea marelui astro
nom va fi sărbâtorită in în
treaga lume, sub patrona
jul U.N.E.S.C.O.

Publicăm in continuare 
un reportaj din orașul natal 
al lui Copernic.

IOAN CARPEN, miner, se
cretarul organizației de bază 
din sectorul VII ;

— A da tot ce ai mai bun 
pentru ca-viața oamenilor 
fie mai bună, mai plină 
bucurii...

S-ar putea crede că ț.in 
spun dinadins cuvinte 
Nu. nu țin la așa ceva, 
pentru noi oamenii, cetățenii 
acestei țări, există lucruri ca
re țin de viață, de preocupă
rile de fiecare zi- Avem pre
figurat un viitor luminos — 
societatea de mîine. Cum va 
fi acest viitor — depinde de 
noi toți, membrii societății, 
de munca și răspunderea 
noastră. Să fii conștient de 
importanța acestei răspunderi, 
să trăiești, să-ți coordonezi 
faptele in conformitate cu 
această răspundere, iată ce în
seamnă. după mine, a fi co
munist.

Avem in colectivul nostru 
mulți oameni care dovedesc 
în fiecare zi această răspun
dere. Cornel Sava, Luca Cos- 
tache, Ioan Vincze, loan Mla- 
din, Ilie Roman sînt doar cî- 
țiva dintre comuniștii pre
zență cu o dăruire exemplară 
la orice comandă, fie cît de 
dificilă, a colectivului, indife
rent dacă e zi de lucru sau 
de sărbătoare. De ce fac 
ceasta ? Pentru că în sinea 
lor sînt ferm convin# că de 
munca lor depinde soarta pro
ducției 
meni ___ . _
spună „nu” cînd e vorba de 
interesele obștești, care 
facă

să 
de

să 
mari. 

Dar

a-

minei. Sînt 
care nu știu

oa-
să

să 
treabă doar ne jumă-

t-ate sau să amine un lucru 
de azi pe mîine. Sînt, cred eu. 
oameni care știu să trăiască 
și să muncească în chip co
munist.

GHIZDĂVESCU.
de brigadă, sectorul

întotdeauna dinco-

MARIN
miner șef

— Să vezi
Io de interesele tale personale,
interesele colectivității care 
pentru mine nu e altceva de- 
cît brigada, mina, familia, țara

— Să ai conștiința răspunde
rii nu numai pentru faptele 
tale ci și pentru ale celor din 
jur.

Adică, nu ajunge să , fii nu
mai tu bun, exemplu. Stră- 
duindu-se să,se perfecționeze 
întotdeauna, comunistul are 
obligația să se străduiască în 
aceeași măsură să-i facă Și 
pe cei din jurul lui să se 
perfecționeze, să devină mai 
buni, mai utili societății. Pe 
mine ca brigadier și comunist

o discuție în fața întregii bri
găzi. L-am „muștruluit”. I-am 
explicat că nouă nu ne tre
buie decît oameni care iu
besc brigada și nu ne fac de 
rușine. Au trecut mai multe 
luni de la această discuție și, 
intr-adevăr, omul a dovedit 
că a înțeles ce înseamnă să 
ții la onoarea brigăzii.

Din turnul străvechii primă
rii a orașului se deschide o 
priveliște inedită: mulțimea 
turnurilor castelelor, unele da- 

veacul al XlII-lea.

răspunsurile au venit 
limpede, minerește :

Un grup de mineri de la Petrila despre 
principiile Proiectului de norme ale vieții 

și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste

00-

întreagă dacă vreți.
Eu conduc de 5 ani o bri

gadă. Abatajul e pus nu odată 
în situații dificile. Mina e 
mină... Totuși, roadele noas
tre. consecvența în ritmicita
te, în depășiri de plan se ex
plică în mare parte tocmai 
prin aceea că brigada noastră 
e unită, omogenă, că- fiecare 
component al ei muncește ast
fel ca onoarea brigăzii să fie 
mereu La înălțime: colabora
rea, întrajutorarea, respectul 
reciproc, iată ce caracterizea
ză relațiile dintre noi.

ILIE GRAURE, miner 
de brigadă sectorul XI :

șef

mă interesează ca fiecare să-și 
facă datoria la locul de mun
că dar, în aceeași măsură, mu 
preocupă și ce face omul du
pă orele de producție; adică 
să fie un om integru, să nu 
păteze „obrazul” brigăzii ori
unde se află. Am eu pe unul 
în brigadă — E. Tomcscu. E 
muncitor foarte bun. de pa
tru ani sîntem ortaci. E bun 
și totuși — la plată avea o- 
biceiul să se „încurce” rău. A 
doua zi ne încurca și ne noi. 
Absenta ori nu, numai trea
bă nu făcea. Șeful de sector 
a vrut să-l dea la alt sector. 
Eu nu l-am lăsat. Am simțit 
că e băiat bun., că are un 
fond sănătos. Am avut cu el

PETRU TATARU, miner 
șef de brigadă sectorul XI:

— Prețuirea muncii — ia
tă ce trebuie să cultive me
reu un comunist.

Da, pentru că fiecare
munist, odată cu acest titlu, 
își asumă o răspundere deo
sebită. aceea de educator. A- 
ceastă răspundere il obliqă să 
se.ocupe de tineri în așa mă
sură ca toți să crească în spi
ritul respectului pentru mun
că. să devină utili societății. 
De multe ori nu e ușor. O 
știu din experiența mea. Dar, 
dacă ții la fiecare tinăr care ți-a 
fost încredințat și-l vezi în 
perspectivă, dacă ai tact și 
personalitate îl poți modela 
așa cum vrei tu, așa cum arc 
nevoie societatea. In brigada 
mea1 au crescut multi tineri. 
Și dacă mulți au cîștigat sti
ma și respectul oamenilor, a- 
ceasta se datorește faptului că 
la noi în brigadă primul lu
cru pe care l-am învățat
fost prețuirea muncii. Aceas- 

pretenție am avut-o și fa
de cei doi băieți ai mei.

a

tă 
tă

(Continuare in pag. a 3-a)

care domină 
coperișuri de 
îngemănează 

istrucții.
Torun-ul

proximaliv 10 la sută din mo
numentele istorice din Polo
nia clasificate în „categoria 
zero" —care include pe cele 
de o importanță deosebită. 
Printre acestea se numără fără 

( îndoială casa de pe strada Sf. 
1 Ana nr. 16, unde in urmă cu 
) cinci secole, s-a născut Nico- î laus Copernic, „cel care a o- 
/ prit Soarele și a urnit Pămin- 
' Iul", vestit om de stat și me- 

diq iscusit, supranumit pe t drept cuvînt „unul din tita- 
’ nii' epocii Renașterii".
) De fapt, cinstea de a purta 
(numele lui Cofernic și-o dls- 
/ pută azi în Polonia mai multe 
) orașe. Torun este „leagănuj 
î lui Copernic", orașul in care 
/ acesta s-a născut și și-a pe- I trecut copilăria; la Frombork 
| savantul și-a desfășurat acti- 
i vitatea mai mult de 30 de ani; J „Alma mater" a lui Copernic 
) este Universitatea din Craco- 1 via.

clădirile cu a- 
țiglă, și care se 
cu noile con-

concentrează a-

Mlhaela DOROBANȚI

(Continuare in pag. a 4-a)
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IN FOTO : Imagine din 
fabrica dc tricotaje PLETA.

Briză

R.S. CEHOSLOVACA. lai 
sfirșitul anului trecut, fa
brica dc tricotaje PLETA. 
din Vclky Krtis — Slova
cia centrală, a fost mutată 
intr-un local nou. Acum, 
mm rste șl firesc numărul 
și calitatea produselor fabri
cii. foarte solicitate atit pe 
piața Internă, cit șl pe cea 
externă, vor spori.

Stiati că

Despre inteligenta gemenilor
relata recent 
Universitatea 
au constatat 
să fie mai 
decit alțl

Agenția A.P. 
că savantii dc la 
din Birmingham 
că gemenii par 
puțin inleligenti
copii. Un colectiv de cercetă
tori de sub conducerea proi. 
Thomas McKeawn explică în 
îelul următor această afirma
ție : gemenii petrec prea mnll 
timp împreună fn loc de a

întreține cu alți copil sau cu 
adulții. din care cauză în
vață mai încet. In urma tes
tărilor făcute la o școală tot 
din Birmingham, incepînd din 
anul 1950. echipa de cercetă
tori a ajuns la concluzia că 
gemenii au obținut nole mai 
slabe docil alți copii. Totuși, 
performanțele lor s-ar fi ..îm
bunătățit simțitor** dacă ei 
ii fost educați separat.

marină

domiciliu
firmele 

va 
dc

In curind una din 
japoneze de ventilatoare 
introduce in producție 
serie un nou tip dc ventilator 
de birou dotai cu un dispozi
tiv in caro se află substanțe 
aromate. O dată cu introdu
cerea lui in priză, ventilato
rul cjecteazft valuri de aer 
asemănătoare brizei marine, 
cu miros dc pește și plante 
dc mare sau aer de munte cu 
miresme de conifere. Firma 
asigură clientela dornică dc 
excursii la munte sau marc 
că poate aduce la domici
liu. cumpărind un asemenea 
ventilator, și mirosul dc fur
tună.

Sărutul, o binefacere
pentru organism?

& Noroc 
pe stradă

Tinâra poloneză Natalia 
din Slaskie Rudy a găsit 
stradă o bancnotă de 50 zloți.

Fără să stea pe gînduri. i-a 
jucat in aceeași zi la loteria 
asemănătoare „Pronoexpresu- 
lui" nostru. A cîștigat premiul 
al doilea in valoare de 
138 600 zloti. Și. coincidență : 
seria de pe bacnota jucată a 
ieșit cîștigătoare chiar in ziua 
in care Natalia s-a căsătorit.

Relicve napoleoniene
Un colecționar din Osaka se străduiește dc multă vreme 

să colecteze relicve care să aibâ legătură, chiar și indi
rectă. cu Napoleon. De curind, el avea de gînd ca in restau
rantul său să expună un portret vechi al lui Napoleon, tri
cornul și sabia eerc i-au aparținut acestuia in 1 810 și care 
au fost achiziționate de colecționar pentru suma de 30 mili
oane yeni. Totuși, legislația japoneză în vigoare interzice 
persoanelor particulare să dețină arme de tip occidental 
care depășesc în lungime 15 cm. In consecință, poliția l-a 
sfătuit pe ingeniosul comerciant să construiască o teacă pe 
măsura săbiei, pe care să o expună, iar sabia propriu-zisă 
s-o trimită înapoi in Franța.

Dr. vest-german Leiner pre
tinde că sărutul are efecte 
bine făcătoare asupra sănătă
ții. El pretinde că îmbrățișa
rea unei alte persoane duce 
la contractarea glandelor su
prarenale, eliberind astfel un 
hormon care are consecințe 
binefăcătoare asupra organis
mului : singele circulă mai 
repede și globulele roșii se în
mulțesc.

Cu pușca
la bar

lntr-una din serile trecute, 
fn barul „Lido“ din orașul bel
gian lohtegem a intrat un client 
puțin obișnuit, care după ce 
a consumat o mare cantitate 
de băuturi scumpe, a refuzat 
să plătească. In urma unor 
lunqi „tratative" el a consim
țit să achite nota de plată, 
dar după puțin timp s-a re
întors la bar cu o pușcă în 
bandulieră. A tras

i „în aer" și a 
înapoieze banii, 

barmanul a făcut-o 
Clientul și-a pus arma pe u- 
măr. s-a urcai într-o mașină 
și a dispărut fără urmă...

cîteva 16- 
cerut să 1 
ceea ce 

Ia iuțeală.

Sumă de mestecat 
împotriva cariilor dentare

pe-S-ar putea ca în viitor, 
ria șl pasta de dinți, rechi
zitele absolut necesare pentru 
igiena gurii, să fie înlocuite 
prinlr-o nouă substanță activă: 
..Dentasan". o gumă specială 
de mestecat îmbogățită cu să
ruri minerale. Ea oieră o pro
tecție sigură împotriva carii-

Nou medicament 
în tratamentul cancerului

Un nou medicament, tamoxifenul, a permis să se înre
gistreze rezultate foarte satisfăcătoare în tratamentul can- 
. -rului la sin. se spune intr-un articol semnat de dr. 
HAV.C. Ward în ..British Medical Journal". Medicamentul 
a fost administrat la un număr de 68 de paciente bolnave 
de cancer la sin aflate fie intr-un stadiu prea avansat pen
tru a mai putea fi operat, fie în stadiul de metastaze. Po- 
’ ivit celor relatate de prof. Ward, în două treimi din ca- 
/ iri, medicii au înregistrat o evoluție favorabilă cu dimi
nuarea la jumătate a volumului tumorilor. Un asemenea 
procentaj de rezultate pozitive este dublu față de cit se 
poate spera folosindu-se tratamentele cunoscute pînă in 
prezent Tamoxifenul acționează împotriva hormonului 
oestrogen. specific femeilor, și al cărui rol în declanșarea 
cancerului la sîn este încă foarte disputat de către onco
logi, deși s-a stabilit că el provoacă în orice caz, accelera
rea maladiei odată declarate.

Dr. Ward precizează, pe de altă parte, că medicamentul 
7i i este folosit astăzi decît experimental în cîteva spitale, 
-i că în curind va fi cerută autorităților medicale britanice 
omologarea lui.

lor. masează gingiile și întă
rește musculatura gurii. Cele
lalte paste de dinți devin inu
tile, conform tezei doctorului 
stomatolog Karl Heede. din 
Gottingen, care a inventat a- 
ceaslă gumă de mestecat. 
Timp de șapte ani. el a ex
perimentat in condiții primi
tive. bazat pe experiențe fă
cute. de un coleg francez, la 
popoarele băștinașe din Afri
ca. De cind producătorii vest- 
germani de gumă de mestecat 
și-au manifestat interesul, dr. 
Heede speră să aibă 
Intre timp, a fost i 
firma ..Dentasan GmbH* 
a și început să facă publici
tate. Bineînțeles 
ții de paste de dinți tradițio
nale nu văd cu ochi buni 
noua invenție dar șl specialiș
tii sînt oarecum sceptici. Este 
drept că dentiștii pledează în 
favoarea gumei de mestecat, 
avertizind însă împotriva fo
losirii ei in locul usten
silelor obișnuite, deoarece 
nu poate înlocui 
iilaxla oferită de 
ria și pasta de dinți.
după o cercetare științifică 
exactă a metodei lui Heede. 
se va putea constata dacă 
..Dentasan- face inutilă îngri
jirea obișnuită a dinților.

Rebus ® Rebus
ORIZONTAL : 1) Rămine 

părerea lui : 2) Fel de fel 
fandoseli ; 3) Sol curat (pl) 
Merge cu moto.. ; 4) Fusă 
pereți - Acest ! ; 5) Un fel 
venituri ; 6) Uite-așa (pop)
Tot înainte ; 7) Sta la intrare 
- Te mbracă la țară ; e) Lună 
scurtă, de-nceout — La spartul 
tirgului ; 9) Se ia după alții —

In ferme Singer 
tirul l AS. Zdw dr 
județul Mureș, s-a 
un fenomen rar î Vaca Eli
za — cotată printre protago
nistele fermei in «•« privește 
producția de lapte — a de
venit mamă a patru viței 
gemeni (2 vițele, și 2 viței). 
Specialiștii întreprinderii n- 
cordă o deosebită atenție <e- 
lor 4 viței. propvnfndu-și să 
studieze dacă aceștia vor 
păstra calitățile' biologice a- 
le mamei lor, aflată in pre- 

In centrul atenției co
lectivului fer^cj

..Medicul T Diaeonrs- 
cu din Fălticeni. in afară 
de profesia pe care și-o o- 
norează cu conștiinciozitate, 
mai arc o pasiune : colectea
ză medalii, insigne. diplome 
și timbre ce evocă istoria 
medicinii românești ?

Recent, rodul strădaniilor 
'•ale de ani de zile a deve
nit public prin deschiderea 
unei interesante expoziții in 
localul policlinicii din o- 
raș. Sini prezentate aici in 
unicat plachete dedicate u- 
nor personalități medicale 
din România de către oa
meni de știință din alte țări, 
precum și o serie dc prețioa
se piese din bogata sa colec
ție. In mod deosebit rețin a- 
tenția medalia oferită medi
cilor români care au spriji
nit lupta comunarzilor pari
zieni fn anul 1871 și o di
plomă. cu medalie dc argint, 
inminată dc guvernul fran
cez in cel de-al doilea răz
boi mondial asistentei medi
cale Antoancta l.ovinescu.

9
...Dr. Adriana Popoviciu, 

ing. Speranța Sava și farma
cista Li via Bălan din Tg. 
Mureș au pus la punct re
țetele de preparare a unor 
unguente 
cosmetice cit și a unui rege
nerator și fixator de păr ? 
Preparatele realizate pentru 
prima oară in țară, au la ba
ză grăsimea de ’ ’
tată ca produs 
la crescătoriile 
cu blănuri fine 
utilizate pînă

....Muzeul fluturilor'1 
Zalău, strada Clujului 

48. aparținind entuziastului 
colecționar Takacs Adalbeit. 
a atins impresionanta cifră 
de inventar: 12 000/ '
pot fi văzuți fluturi de 
mărime neobișnuită, cu~ 
coloristică fascinantă, ca și 
fluturi mărunți, de o gin
gășie rară și de o mare fru
musețe a desenului. Tot a- 
ici pot fi văzuți numeroși 
gindaci colorați dc diferite 
specii. Fluturii și gindacii 
colecționați de biologul 
mat or provin de pe toate 
meridianele globului.

farmaceutice și-

cosmice

Fasole veche de 12000 de ani Aisberg
aspirator

Clmpir. 
produs

IN FOTO : Aspect 
timpul zborului.

După 150 de am <1 
prima încercare a unui lo
cuitor din Ulm dc ..a zbu
ra" peste Dunăre cu aripi
confecționate <lc el însuși, 
încercare nereușită In 
1811. iată că acum un alt 
fiu al Ulmului se încumetă 
să iacă același lucru, 
vorba de fostul ofițer 
poliție Manfred llcrstcr, de 
37 de ani.

„Răzoare

vizon, rezul- 
secundar de 
dc animale 

din țară, ne- 
in prezent.

din 
nr.

Aici 
o 
o

a-

Zborurile cosmice de 
gă durată necesită crearea pe 
nave a unei aparaturi care să 
asigure aplicarea noii ramuri 
a biologiei — fitotehnia cos
mică — adică cultivarea de 
legume în aceste condiții 
speciale, necesare asigurării 
hranei cosmonauților.

Una din particularitățile ob
ținerii de culturi agricole în 
Cosmos, a declarat savantul 
sovietic Vsevolod Didîkln. 
unul din întemeietorii litoteh- 
niel cosmice, constă in nece
sitatea de a avea, pe „răzoa- 
rcle" din nave, planle de di
ferite vîrste pentru a se putea 
menține o suprafața cit mal 
mare a frunzelor. Aceasta va 
asigura regenerarea continuă 
a atmosferei și apei. Plantele 
vor fi cultivate în containere 
speciale.

Experiențele de pînă acum 
au arătat că asemenea comu
nități de planle sînt pe de
plin realizabile. In laboratoa
re speciale au fost obținute 
cantități apreciabile de legu
me : 33,6 kg de varză pe me
trul pătrat, 30,5 kg de morcovi, 
26.6 kg sfeclă. 28,7 kg roșii. 
I.a o perioadă de vegetație de 
90 de zile, poate fi obținută 
zilnic cantitatea de 300 grame 
de legume pe metrul pătrat! 
Se precizează insă că pe 
. răzoarele cosmice", recolta 
la hectar este de zece ori 
mai mică decit in condiții te
restre !

Locuitorii cavernelor de la Guitarrero, din nordul sta
tului Peru, au cultivat încă acum 12 000 dc ani același soi 
productiv de fasole, care se cultivă în Peru și astăzi. Re
vista „Science**, editată dc Universitatea Corneil din Ithaca, 
statul New York, a publicat rezultatul cercetării fasolei pe 
care arheologul Thomas Lynch o găsise într-una din caverne. 
Dvoă părerea oamenilor de știință, locuitorii cavernelor au 
cultivat fasole la o anumită depărtare în valea rîului Rio 
Santa. Linch a descoperit în grote, de asemenea, schelete 
umane care datează de 12 milenii.

In Australia a fost
pusă o ingenioasă metodă 
pentru a se pune capăt polu
ării în centrele aglomerate. 
Este vorba de remorcarca ți
nui aisberg din regiunea Po
lului sud pînă în apropiere 
de coastele Australiei. Specia
liștii afirmă că muntele de 
gheață va produce o perma
nentă deplasare a aerului 
poluat cald în direcția mării.

Vise neplăcute determinate
Recomandările medicilor de a dormi în în

căperi răcoroase și bine aerisite continuă să 
fie menținute, însoțite însă de o oarecare re
zervă deoarece, conform relatărilor dr. vest- 
german A. J. Ziegler o temperatură scăzută 
a camerei influențează visele negativ.

In cadrul experiențelor efectuate, Ziegler

de temperaturi scăzute
a constatat că persoanele care au dormit la 
2° C aveau in genere vise neplăcute motivind 
acest lucru prin faptul că temperatura ca- 
rrierei influențează temperatura corpului. în- 
gustind vasele sanguine în anumite regiuni 
ale scoarței cerebrale și determinind accentu
area conținutului.jxe^atjy. al..viselor.

ficați ve
Cifre semni»

pe Morte ?3 succes, 
înființată 

care

că fabrican-

Populația globului a a- 
juns la 3,7 miliarde, iar nu
mărul statelor la , aproxima
tiv 150. In toată lumea exis
tă două mii de popoare, înce- 
pind cu națiunile de mai mul
te milioane, pînă la micile tri
buri. Aproximativ 1 600 din 
acestea trăiesc in țările A- 
siei șl Africii.

Țările socialiste cuprind 25.9 
la sută din teritoriul^Terrei, 
au o populație de 32,9 la su
tă șl realizează 39 la sută din 
producția industrială a globu-

In decursul anilor au fost 
date nenumărate răspunsuri la 
această întrebare, unele afir
mative, altele negative.

Cercetarea planetei cu aju
torul navelor cosmice a fur
nizat date noi, interesante. Cu 
toate acestea, nu există nici 
un răspuns definitiv în legă
tură cu existența vieții pe în
depărtata planetă. Misiunea 
specială a sondelor spațiale 
americane de tip Viking, din 
anul 1974, este de a se cerce
ta mult mai îndeaproape enig
matica „Planetă roșie" și poa
te de a se da un răspuns mai 
apropiat de adevăr la această 
întrebare.

Rebus Rebus Rebus

- A venit curent, ușori (inf); 9)
Se.aprind ușor ; 10) începe de 
la unu - Rău de... apă.

Io Pseudo -refren ; 10) Scumpă Iși pierde timpul ; 6) Ori e I — LA POLIGON
de la tărițe, ieftină la făină — Liber, de la spectacol ; 7) In- (Triverb : i, 8. 4)
pe 
de

Trecut (fig). curcăreață din fire I — Trec
VERTICAL : 1) Nu lipsesc prin seară; 8) Rezerva lui Bachus h

niciodată ; 2) Dromader - S-a 
întors nouă - Stabilește po
ziția ; 3) Bilet de... drum — 
Prins ! ; 4) Alt cal la trăsură - 
Bătrin mag al văzduhului ; 5) V. MOLODEȚIon LICIU

Turiștii sînt atrași 
laje pentru fabricarea 
italian de paste făinoase l-a întemeiat la Pontedassio, de 
lingă Imperia, pe riviera italiană. Exemplare rare ale co
lecției sînt. în afara vechilor mașini pentru fabricarea 
pastelor făinoase, dispozițiile omise de Sfîntul Scaun și 
de alte foruri în ce privește producția de macaroane și 
spaghete. Cele mai vechi instrucțiuni datează din anul 1 602. 
Deosebit de interesante pentru străini sini, de asemenea, 
miile de rețete de preparare a mîncărilor din spaghete.

tot mai mult de un muzeu de uti- 
spaghetelor, pe care un producător

I TI ? Cupa Belgiei ia dezlegări
(ACROSTIH)

Veneai ades și-mi mingiiai privirea... 
Apoi lăsai in treacăt parfum de amintiri... 
Simțeam atunci, zimbind, nemărginirea 
lnoculindu-mi spațiul cu sclipiri.
Latent mai persista in mine chipul 
Intrat in frescă pe-o catapeteasmă...
Cind mi te-am identificat cu Timpul 
Aflasem că nu ești decit... mireasmă.

ION LEONARD

de cuvinte încrucișate
In Belgia se află in plină 

desfășurare campionatul națio
nal de dezlegări de cuvinte 
incrucișate. Bucurindu-se de o 
mare popularitate, la concurs 
(aflat la a treia ediție) par
ticipă un mare număr de citi, 
tori ai ziarului „La Libre Bel
gique" (organizatorul întrece
rii). Concursul este dotat cu

Cupa Belgiei. Dupâ o triere 
severă, in urma dezlegării a 
cinci careuri, au rămas in 
competiție, pentru faza urmă
toare, 906 concurenți. In fina
lă vor intra numai 12 dezlegă
tori : șase femei și șase băr
bați, care iși vor disputa mult 
rivnita cupă.

Tot cu musca pe căciulă
că odată 
chiar șl

vestitul impărat, 
copiii din clasele primare)

.Ce l-a furat)

CRONICĂ RIMATĂ

BÂTRINUL

Se zice 
(II Știu 
Vrind sâ demaște public un hoț
A .regizai", cu gloata, o mică... șezătoare. 
Și spune cronicarul — acelor întimplări — 
C-atuncea, cind mulțimea sc adunase toată. 
Le dete împăratul binețe, și-n urări 
Răspunseră supușii, făcînd in juru-i roată. 
Și-apoi, cum spune vorba că-i pe la șezători. 
Vorbind de cite-n lună .vorbind de cîte-n soare, 
Cu rîsete și glume s-au tot distrat. Și-n zori, 
Au înțeles — in fine — că-i timpul de plecare, 
Atuncea, împăratul, în preajmă-i i-a poftit, 
Și grav, luind cuvîntul. Ie spuse cu tristețe 
Că-n nopțile trecute fusese păgubit 
De un obiect dc aur și prea de frumusețe. 
Dar că o zînă bună, venind pe-ascuns la el. 
I-a dat in dar o muscă, ținută la onoare ; 
Că .giza", minusculă, avea puteri la fel 
Cu cele ale unei bătrine vrăjitoare.
Șl-i mai spusese zina. că drumu de-i va da. 
Să zboare peste lume, să-nconjure palatul. 
Această „gîză mică" de se va așeza.
Pc-un cap, e semn câ-acela ce-1 poartă-i vinovatul. 
Mai spune cronicarul, că toți, cci ce-n palat 
Umpluseră grădina, ca-n zi de sărbătoare, 
Au stat cuminți, cu fruntea și capul nemișcat, 
Cind musca luase zborul, cu aripile-n soare. 
Că doar im vistiernic, ce-n umbră s-a retras, 
Atit mișcase capul, in nemișcata gloată.
Ca-1 dibui-mpăratul, tu ni nd cu aspru glas : 
„Degeaba mai miști capul ! Pe tine te arată !

înțelepciunea asta, rămasă din strămoși, 
Recent, îmi confirmase -valoarea-i" actuală.
I.a cronica-mi trecută, \ re cițiva „firoscoși" 
Au .ripostat" (Pe semne, că nu era... banală) 
Dovada cea mai certă și demnă de păstrat 
Precum povestea asta, atit de minunată. 
E faptul, că pe stradă am fost apostrofat 
(nu de mulțimea toată) De trei, doar — deocamdată.
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Șapte decenii de la nașterea 
militantului comunist

ILIE PINT I LIE
In rindurile mllitantilor cla

se. muncitoare din România, 
in perioada interbelica la loc 
de frunte se Înscrie sl Ilie Pin- 
tilie, de la a cărui naștere co
memorăm la 11 februarie a.c. 
împlinirea a 70 de ani.

..Am fost de mic copil in 
cea mai neagră mizerie, cres
cut de un tăietor do lemne si 
o -pM).*1-* - scria ol in
1932 adurindu-șl aminte de 
anii qrci, plini de lipsuri ma
teriale ai copilăriei.

Odată cu terminarea clase
lor elementare tlnărul Iile Pin- 
tllie a intrat ca ucenic la ate
lierele C.F.R. din lași, orașul 
său -natal, unde se califică în 
meseria de turnător. Contactul 
sfiu cu viata și lupta proleta
riatului a avut loc intr-o pe
rioadă deosebit de frămlntată. 
de puternic avînt revoluțio
nar. Luptele muncitorești din 
anii 1918 — 1920 au influențat 
în mod nemijlocit formarea 
trăsăturilor sale de luptător 
revoluționar. A luat parte la 
grevele din anii 1918 — 1919 
iar apoi la greva generală lin 
octombrie 1920. Do pe acum 
va face cunoștința cu organe
le represive ale regimului.

Un eveniment deosebit are 
loc în viata și activitatea sa 
în anul 1928 cînd devine mem
bru al Partidului Comunist 
Român. In timpul luptelor re
voluționare din iarna anului
1933 muncitorii de la ateliere
le C.F.R. ..Nicolina" din Iași 
au constituit unul dintre colec
tivele importante care s-au an-

Mai puține bancuri 
ieftine și mai 

multă muzică!

qajat cu fermitate pe terenul 
bătăliilor de clasă din acei 
ani. Ilie Pintilic a avut un rol 
hotăritor în organizarea și 
conducerea acțiunilor ceferiști
lor moldoveni. Anii aceștia il 
consacră, dalorilă curajului 
său, ca pe unul din conducă
torii muncitorimii din Iași și 
din întreaga Moldovă.

In această calitate el a des
fășurat o prodigioasă activita
te organizatorică și propagan
disticii în rîndurilo muncitori
mii din Moldova. Bucurîndu-se 
de stimă și încredere., munci
torii de la atelierele ..Nicoli
na" l-au dclcqat pe Ilie Pinti- 
lie la Conlerinta pe țară a ce
feriștilor din 20 martie 1932 
unde a fost ales membru al 
Comitetului Central de Acțiu
ne. Două luni mai lîrzlu la 
Conferința de la Galati din 29 
mai, este ales in comitetul de 
acțiune regional Moldova al 
ceferiștilor iar la 19 iunie pre
ședintele comitetului local de 
acțiune de la atelierele C.F.R. 
din lași. Pe baza planului ge
neral al Comitetului Contrai 
de Acțiune, Ilie Pintilic lucrea
ză la pregătirea luptelor mun
citorilor ceferiști din lași și 
din celelalte cenire ale Mol
dovei.

In timpul grevelor ce au a- 
vut loc la Atelierele „Nicoti
nă" in zilele de 3-4 și 14 fe
bruarie 1933 Ilie Pinlilie a 
condamnat cu vehementă mă
surile luate împotriva munci
torilor do către Direcția Gene
rală C.F.R. și i-a îndemnat la 
luptă hotărîtă pentru obține
rea revendicărilor lor vitale. 
Este arestat și deferit justiției 
militare iar apoi condamnat la 
un an închisoare și 1 000 de 
lei amendă. In timpul detenți
unii a participat ca martor în 
procesul de la București inten
tat conducătorilor luptei cefe
riștilor și petroliștilor din ia
nuarie — februarie 1933. Cu 
acest prilej, alături de alți co
muniști, Ilie Pinlilie s-a dove
dit același luptător neînfricat 
pentru cauza clasei muncitoa
re, spunînd ; „Nu, aceste gre

ve nu au fost puse la calc de 
comuniști, cl de mizeria in 
care trăiau acești muncitori. 
Dar dacă o vorba că numai 
comuniștii cer si apără intere
sele muncitorilor, atunci sub
scriu și ou a fj comunist". Du
pă eliberarea din închisoarea 
din Suceava, Ilie Pintilic se 
mută la Rucureșli, părăsind 
lașul natal.

In întreaga >a activitate Ilie 
Pintilic a manifestat un înalt 
spirit internaționalist. ..Noi 
slnlem datori să-i ajutăm < u 
orice sacrificiu, căci rîștlqînd 
republicanii in Spania vom 
cîștiga și noi, precum și prole
tariatul din întreaga lume. 
Dacă se va pierde insă cauza 
Spaniei republicane, va pier
de întreaga democrație, va 
pierde muncitorimea interna
țională" spunea el referindu-se 
la acest eveniment.

In anul 1939, Ilie Pinlilie, 
care a desfășurat o intensa 
activitate publicistică, este din 
nou arestat și, după multe ac
țiuni organizate do P.C.R. pen
tru eliberarea sa și a altor 
muncitori, este condamnai de 
tribunalul militar la 3 ani în
chisoare.

Gu toate eforturile depuse, 
sentința nu a putut fi anulată 
dar autoritățile au fost nevoile 
să ia in considerație puterni
cul val de proteste și in sep
tembrie 1940 să reducă cu un 
an pedeapsa lui Ilie Pinlilie. 
A fost închis mai întîi la Ji
lava apoi a fost transferat la 
penitenciarul Doftana unde a 
continuat lupta pentru trium
ful idealurilor clasei muncitoa
re. Nu a avut fericirea să tră
iască timpurile noi pentru ca
re luptase toată viata deoarece 
in noaptea de 9 spre 10 no
iembrie 1940 în urma unui cu
tremur de pfimînt, zidurile 
Doftanei s-au prăbușit curmînd 
viața a 13 comuniști, printre 
care și aceea a lui Ilie Pinti- 
lie, membru al G.G. al P.C.R., 
unul dintre conducătorii iubiți 
al clasei noastre muncitoare.

P. STELIAN

Pentru ca faptele noastre 
să fie demne, omenești

(Urmare din pag. 1)

Fiecare are profesionala ter
minate. Sînt meseriași. Dar 
am Vrut sâ fiu sigur de el. 
De aceea, după terminarea 
școlii, înainte de a se apuca 
do meserie l-am luat lîngă 
mine. în brigadă. Unul a 
muncit 8 luni iar celălalt un 
an șl jumătate. Deci cot la 
cot cu mine, sâ știe cc o mun
ca. ce o mina.

MIRCEA MATEI. lăcătuș 
secretarul comitetului do p,n 
tid din sectorul VIII ;

Comuniștii trebuie să-și 
perfecționeze pregălirea de 
specialitate, competența pro
fesională, să-vși îmbogățească 
cunoștințele generale.

.Aceasta înseamnă a ține pa
sul cu noul, a fi exemplu, 
un îndemn pentru Ceilalți în 
continuă autopcrfecționarc. 
Este o cerință firească pentru 
conduita unui comunist iar 
valoarea ei practică o cons
tatăm zi dc zi în munca noas
tră. Despre cc este vorba ? 
Mina e dotată cu utilaje tot 
mai perfecționate, procesul 
tehnologic se perfecționează. 
Or. fără pasiune fața dc noi, 
lăr’i o slrădinio ■ 'n-lanlă pen
tru ridicarea continuă a pre

gătirii, a competenței profe
sionale nș spune fără preten
ții, noi comuniștii, toți lucră
torii din cadrul sectorului c- 
lectromeoanic nu ne-am pu
tea onora obligațiile față de 
mineri. Iată dp ce ridicarea 
calificării, reciclarea, sludie- 
rea literaturii tehnice, stimu
larea mișcării dp inovații sînt 
obiective ce se află mereu în 
atenția organizației noastre 
de partid.

STERI PADURARU, inals 
tru miner principal sectorul 
I :

— Comunistul, indiferent do 
poziția pc care o ocupă in 
societate trebuie să fie mo
dest. simplu, să combată in- 
gimfarca, aroganța, disprețul 
fața <le semeni...

Ce anume vreau să spun ? 
După părerea mea comunis
tul trebuie să fie un om a- 
devărnt, să iubească oamenii. 
Dar ce înseamnă să iubești 
oamenii ? Să nu treci nepă
sător pe lingă cl, să-i ajuți

cînd c nevoie I Evident, a- 
eousta nu înseamnă să Ic Ierți 
greșelile. Dimpotrivă, dragos
tea. față dc oameni înseamnă 
și exigență, neîngăclulnță față 
de greșelile lor. față dr aba
terile de orice fel. La noi in 
sector vin mulți tineri, noi 
angajați. Flecare cu apucătu
rile Iul. Ciți dintre ei nu ne 
scot perl albi. Dar trebuie să 
dovddim răbdare, tact, să-i 
facem sâ înțeleagă rostul lor 
in acest colectiv, în societate. 
Și multe exemple aș 
putco du despre ca
zuri cînd prin grija șl răb
darea comuniștilor, a mineri
lor maj în virală, acești ti
neri. și-au părăsit apucaturi
le străine dc concepția noas
tră despre viață și au deve
nit oameni vrednici, utili sec
torului. mi.. Totul o să fii 
apropiat de oameni, să ai pu
tere®, capacitatea de a-i con
vinge atît prin vorbe, dar mai 
ales prin fapte. Aceasta c da- 
torin ținui comunist.

Ginduri, lapte, confesiuni ce vorbesc despre marele a- 
devăr că oamenii qtndesc șl trăiesc principiile Inalnlalo ale 
eticii comuniste, că materializează in tot ccca ce fac acea 
maximă pe care secretarul general al partidului a expus-o 
in fața întregului popor, ca pe un îndemn, ca pe o chemare: 
A TRAI ȘI A MUNCI IN CHIP COMUNIST. \ I I COMl 
NIST DE OMENIE.

EMULAȚIE LA COTE ÎNALTE 
DE RODNICIE

(Urmare din pag. 1)

INTREPRINNREA
III INDUSTRIE LOCALA 

PETROȘANI 
angajează urgent:

— mineri și muncitori necalificați 
pentru carierele de piatră;

— excavatorist
— tractorist
— autocranist
— mecanici utilaje
— strungari
— turnători
— timplari de mobilă și binale

Salarii conform H.C.M. 914/1868
Pentru informații suplimentare. ruRâm să vâ adresați 

serviciului personal, telefon 1475.

Deunăzi am văzut afișele 
ce ne aduc vestea sosirii în 
localitate a formației Savoy 
și a interpreților de muzică 
ușoară Olimpia Panciu, Mihai 
Constantinescu, Nicoleta și... 
Gioni Dimitriu. Mi-an» zis: 
iar vine Gioni Dimitriu ! Dacă 
ar fi să-1 aud cîntînd, haida 
de. Dar Gioni Dimitriu s-a 
transformat în prezentator de 
programe ȘÎ cred că cei care 
au fost la spectacolul dat de 
Marina Voica, în urmă cu 
eîteva săptămîni. își aduc a- 
minte câ prezentatorul (Gioni 
Dimitriu) a consumat aproxi
mativ o treime din program 
cu diverse bancuri ieftine.

La un moment dat lucruri
le au luat chiar o întorsătură 
penibilă, cînd Gioni Dimitriu 
a solicitat publicului să-i in
dice eîteva melodii dorite. A- 
tunci din public unii tineri 
au solicitat .Tumba", ..Ava- 
ramu“, .Un țigan avea o 
iapă" etc... motivul fiind pre
supus de cititori. Bineînțeles 
n-au lipsit afronturile lui Gio
ni Dimitriu. Ca între ..mișto- 
carii“ de periferie...

Mă întreb, organele locale, 
care răspund de problemele 
culturale, nu sesizează ase
menea aspecte ? Mă mai în
treb. de asemenea, dacă une
ori chiar și mult îndrăgi
tele interprete de muzică u- 
șoară se prezintă la noi tot 
așa îmbrăcate ca la spectaco
lele din orașele mari sau 
consideră că «în provincie e 
bine și a$a“.

Mergem la Casa de cultură, 
Ia spectacole, să auzim cît 
mai multă muzică ; deci pro
grame agreabile, plăcute cu 
cit mai multe cîntece și cît 
tn< *’ne

Cred că aceste aspecte 
trebuiau să dea demult de 
gindit tovarășilor ce diri
guiesc problemele culturale 
din municipiul Petroșani și că 
nu greșesc dacă exprim pă
rerea multor spectatori care 
la rîndul lor poate și ei soli
cită -ă se apeleze la A.R.I.A. 
București să ne ofere ceva 
mai mult, sub aspect calitativ 
și ca ținută. Aceasta și la 
propriu și Ia figurat

Ing. H. ION 
U.U.M. Petroșani

care vor obține rezultate deo
sebite vor beneficia dc excur
sii în țară, precum și premii 
in obiecte în valoare dc 10 000 
de lei.

Luind cuvinlul în cadrul 
întrunirii, numeroși șefi de 
brigadă și-au exprimat hotă
rârea de a prelua și extinde 
inițiativele, de a munci cu 
dăruire și în mod creator în 
vederea valorificării tuturor 
rezervelor de care dispun la 
locurile lor de muncă, de a 
promova noul, în scopul spo

ririi randamentelor, a eficien

ței întregii lor activități. Tot
odată. brigadierii Stei ian Maf- 
tei, Ilie Graure, Arpad Ka- 
dar. Emanoil Diaconu. Petru 
Tătar. Grigore Șumălan, 
Gheorghe Zaharia precum și 
șefii de sectoare Marin Ră- 
duț și Ludovic Niedermayer, 
s-au referit la multiplele ce
rințe de ordin tehnico-mate- 
rial și organizatoric pe care 
le implică extinderea și apli
carea cu succes a inițiative
lor.

Dezbaterile purtate ou pri
lejul zilei brigadierului de la 
mina Petrila au constituit un 
dialog viu, instructiv, între

conducătorii formațiilor de 
lucru. între aceștia și cadrele 
de conducere ale minei, dînd 
glas hotărârii lor unanime de 
a munci cu spor și inițiativă 
pentru a ridica întrecerea so
cialistă în acest an pe noi 
cote ale vredniciei și eficien
tei, pentru a încetățeni in 
sinul fiecărui colectiv, prin
cipiile comuniste dc muncă 
și de viață.

In încheierea întrunirii, 
brigada artistică dc agitație 
a exploatării și-a adus și ea 
contribuția la reușita zilei bri
gadierului, prczentînd un pro
gram adecvat, savurat de cei 
prezenți.

PUBIICE LOCALE

Răspundere
(Urmare din pag. 1)

trebuie sâ se străduiască per
manent pentru eliminarea de
ficiențelor. In acest sens so 
resimte deja o îmbunătățire, 
fapt îmbucurător, ce va duce 
la unitate in idei Și acțiune, și 
va acționa pozitiv asupra ridi
cării activității de ocrotire a 
sănătății pe o treaptă superi
oară.

Unii vorbitori (dr. Cornel 
Ardeleana, dr. Constantin 
Blendea, sanitarul Gh. Marcu) 
au făcut referiri critice unele 
neîntemeiate — la adresa u- 
nor colegi, a conducerii. De 
pildă, lovi Gheorghe Marcu 
spunea in c ivîntul său: „se 
observă o neliniște printre sa- 
lariati, să se permită și critica 
de jos în sus. să dispară ser
vilismul și informările nejus- 
te". Dar toate aceste critici au 
alunecat pe panta insinuărilor 
deoarece vorbitorul nu și-a 
susținut cu exemple concrete 
afirmațiile.

Așa cum spunea tovarășul 
inspector al direcției județe
ne, dr. Aurel Aitoneanu. „co
lectivul din cadrul spitalului 
Petroșani merită din plin fe
licitări pentru munca depusă 
de-a lungul anului trecut. Nu 
trebuie uitat insă ca pe zi ce 
trece munca trebuie să fie mai 
dinamică, indicatorii ce oglin
desc sintetic rezultatele aces
tei munci trebuie îmbunătățiți 
prin activizarea continuă a ca
drelor sanitare din toate sec
țiile. O mare atenție trebuie a- 
cordată, după cum a reieșit și 
din discuții — respectării dis
ciplinei muncii, a eticii profe
sionale în toată complexitatea 
ei. Un rol hotărîtor in acest 
sens îl are colectivul de con
ducere care trebuie să fie bi
ne orientat, să intensifice pre
ocuparea pentru munca cu o- 
mul, promovînd relații de 
muncă principiale, să manifes
te grijă și înțelegere față de 
salariați și în același timp in
transigență față de cei care

nu-și fac pe deplin datoria*.
Jn încheierea lucrărilor a- 

dunării oamenilor muncii de 
la Spitalul unificat Petroșani, 
tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.G.R., 
a apreciat rezultatele bune 
obținute in muncă de acest 
harnic colectiv. Climatul propi
ce de muncă, a remarcat în 
continuare vorbitorul, s-a 
schimbat in bine și, neîndoios, 
că in viilor se va continua în 
același mod. Tovarășul ele
ment Negruț a făcut apoi re
comandări prețioase referi
toare la planul de măsuri Ga- 
re va trebui să cuprindă acti
vități și responsabilități con
crete privind folosirea judici
oasă a bâzei materiale, a ca
pacității și inteligenței fiecă
ruia pentru îmbunătățirea con
tinuă a asistenței medicale a 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

Noi magazine 
de desfacere 

a produselor lactate
Răspunzi nd solicitărilor

populației, care — totodată 
— vin în sprijinul realizării 
planului general de desface
re, Fabrica de produse lacta
te Livezeni — Petroșani va 
deschide, în cursul săptămîni- 
lor următoare, la Vulcan și 
Lupeni, două magazine pro
prii, care vor îmbogăți rețea
ua unităților de specialitate 
ale O.C.L. Alimentara.

De asemenea, cu scopul dc 
a contribui la îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor. în aceeași perioadă, vor 
fi înființate în Valea Jiului 
un număr de 5 puncte de 
colectare a laptelui, dotate cu 
toate utilajele necesare.

@ In fața stației C.F.R. din 
bupeni era parcat un autolu* 
rism Ford cu ușile deschise, 
așteplind parcă un amator ga
ta s-o pornească la drum.

Ioan Teoc din Lupeni, reci
divist, fost angajat al F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, n-a stat 
mult pe gînduri. S-a urcat la 
volan (fără permis) și pe aici 
ți-e drumul...

Plimbarea pînă la Cluj a 
fost „presărata" cu peripeții 
cam nedorite: reținut de or
ganele de ordine la Turda, a 
încercat, cum s-ar zice, să 
scape „basma curată", găsind 
ad-hoc pseudonimul Pintea și 
recunoscînd cu ..tristețe" in 
glas ca a pierdut actele. To
tul e bine cînd se termină cu 
bine... Numai că I. T. a avut 
ghinion. Voiajul buclucaș s-a 
sfîrșit cu o altă plimbare, mai 
lungă (de doi ani) fără auto
turism, pe calea reeducării.

@ losii Martin, recidivist 
din Petrila, a ..găsit" la îrtde- 
mînă in depozitul de combus
tibil Petroșani — o autocister
nă (proprietate a l.L.H.S. U- 
ricani). S-a urcat la volan șl 
a pornit spre Cluj, probabil 
spre a vizita orașul acesta lru- 
mos. Odată ajuns la capăt de 
drum, a abandonat mașina.

Nu peste mult timp i-a ve
nit din nou dorul de ducă... 
și providența i-a scos in ca
le o automacara (proprietate 
a Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului 
Deva, coloana U.M.T.F. Petro
șani, parcată la depozitul ga
ra mica Petroșani). De dala a- 
ceaslu drumul a fost mai lung, 
sfîrșindu-se în orașul Bistrița. 
Rezultatul final al aventu
rilor : 1 600 lei pagubă pentru 
l.L.H.S. București, 25 150 lei 
pagubă pentru C.E.I.L. Deva 
și... cinci ani de libertate pa
gubă din „avutul" personal.

Nlcolae GHERGH1N, 
judecător

SPORT
„Cale liberă” schiului 
pe pîrtiile Lupeniului

Schiul este un sport îndră
git de- locuitorii Lupeniului. 
Geografia împrejurimilor fa
cilitează practicarea acestei 
discipline sportive, chiar din 
imediata apropiere a orașului 
și pînă la altitudinea virfului 
Straja. In decursul a eîteva 
decenii, nu odată schiorii de 
performanță ai Lupeniului uu 
reprezentat cu cinste culorile 
asociațiilor sportive din loca
litate la competiții de talie 
națională. Pînă cu cițiva ani 
în urmă, practicarea schiului 
nu a reprezentat — pentru cei 
interesați — numai o activita
te sportivă de sezon ci o pre
gătire fizică minuțioasă, con
tinuă și. paralel, in tot tim
pul anului, manifestarea unei 
griji deosebite pentru întreți
nerea și amenajarea terenu
rilor de antrenament și con
curs.

Dar iată că, in anii din ur
mă, activitatea sportivă a 
schiorilor din Lupeni se re
zumă numai la ieșirile dumi
nicale. în grupuri mici sau 
individuale, la cabana Straja 
și la cele eîteva concursuri 
care se organizează pe plan 
local sau municipal. Caprici
ile acestei ierni, cu acuta pe
nurie de zăpadă, a scos la i- 
veală indiferența cu care schi

orii din Lupeni și asociațiile 
sportive de care aparțin se 
îngrijesc de pîrtiile pentru 
slalom și coborire, pirlii apre
ciate pentru varietatea lor de 
relief, care cu două decenii 
in urmă au găzduit concursuri 
de anvergură republicană. Dar 
să concretizăm. Pîrtia de sla
lom din preajma cabanei n-a 
mai fost întreținută de ani 
de zile... Brazii, crescuți la 
intîmplare pe toată suprafa
ța pîrtiei, au ajuns la înăl
țimea la care zăpada puțină 
din această iarnă n-a reușit 
să-i acopere, din care cauză 
terenul este impracticabil. In 
cursul verii trecute, în pădu
rea denumită „Sfîntul Gheor
ghe", au fost doboriți cițiva 
copaci, care au căzut tocmai 
peste pîrtia de coborire din 
această pădure (cea mai fru
moasă parte a drumului de 
coborire de la cabană spre o- 
raș). In tot timpul verii, nu 
s-a găsit nici o asociație spor
tivă sau o organizație de ti
neret din localitate care să 
organizeze, intr-o duminică, 
o acțiune patriotică cu tinerii 
care practică schiul pentru 
degajarea pîrtiilor blocatc...(!)

Tiberiu JIANU

Ion Gabriel, Onuțan 
și Szabados la... Viareggio
Recent reconsiderată, selec

ționata de tineret sub 21 de 
ani a României (fotbal) va 
participa. începi nd din 23 
februarie, la turneul inter
național de la Viareggio (Ita
lia). Printre cei selecționați

se află și trei tineri fotba
liști de la Jiul Petroșani: por
tarul Ion Gabriel, fundașul 
Onuțan și atacantul Szaba
dos. Reunirea membrilor io
tului este fixată, la București, 
în 15 februarie.

Petroșani
ANUNȚĂ

întreprinderile din municipiul Petroșani că pot să se 
prezinte zilnic intre orele 7—8,30 la LABORATORUL DE 
VERIFICĂRI METROLOGICE din cadrul trustului cu se
diul în Petroșani str. Republicii 92 telefon 1819 — 1616
pentru a lua relații in legătură cu controlul mase, volume 
și presiuni în conformitate cu Decretul nr. 21/1954 șl 
H.C.M. 2489/1969 care precizează că întreprinderile sînt 
obligate a supune verificărilor anual aparatele de măsura și 
control.

Se precizează că neprezentarca in termen la control a- 
trage după sine sancțiuni cu amenzi do la 300 la 700 lei.

angajează
® un instalator încălzire cen

trală
HB un electrician
S un lăcătuș mecanic pentru 

reparații universale
ti” un fochist încălzire centrală 

termică
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu

te in H.C.M. 914/1968 șl Legea nr. 12/1971.
Informații se pot primi zilnic de la șeful sectorului e- 

conomie—gospodărie al spitalului.

MiGA PUBLICITATE
Pierdut legitimație de serviciu pe numele Hogman 

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

Pierdut legitimație de serviciu pe numele Ilie Gheor
ghe, eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.

CALENDAR
duminica. 11 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,22
și apune la ora 17,39. Zile
trecute din an — 42. Zile
rămase — 323.

LUNI, 12
Soarele răsare la ora 7,20 

și apune la ora 17,40. Zile 
trecute din an — 43. Zile 
rămase — 322.

EVENIMENTE

DL1MINICA, 11 FEBRUARIE

• 1903 — S-a născut Ilie 
Pinlilie, militant de seamă în 
mișcarea muncitorească din 
tara noastră (70 de ani) S 
1973 — Paraguay — alegeri 
prezidențiale ;

FILME
LUNI, 12

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cornul de capră; Re- 
pnbllca: Colega mea vrăji
toarea; PETRILA: 12 scaune, 
LONEA — Minerul: Opiul 
și bîta ANINOASA : Măr
turisirile unui comisar făcute 
procurorului Republicii ;
VULCAN: Anonimul Vene

tian ; LUPENI — Cultural: 
.Anonimul venețian ; Munci
toresc : Preria ; URICANI : 
Jocul de-a moartea.

RADIO
11 FEBRUARIE
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale; 
9,00 Ora satului ; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 10,30 
Succese ale discului; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Intll- 
nire cu melodia populară și 
interpretul prefera!; 11,35
Formațiile Phoenix și Zephir; 
12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Ve
dete în recital : 14.00 Unda 
vesela; 14,30 Estrada dumi
nicală ; 15,00 Buletin de știri;
17,30 Azi. in România; 19,00 
Radiojurnal ; 19,15 Selecțiuni 
din opereta „Contele de Lu
xemburg" ; 19,45 Piese instru
mentale ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări;

20,50 Ritmuri pentru toate 
virslele ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Fragmente din opera 
..Fedora"; 22,50 Moment po
etic ; 23,00 Dans, dans, dans ; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

T V
DUMINICA 11 FEBRUARIE

8.00 Gimnastica pentru toți;
8,15 Pentru sănătatea dvs;
8,30 Cravatele roșii;

10,00 Viața salului;
11.10 Omul și muzica lui i 

Franz Liszt;
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară;
14,00 Telex ;
14,05 Avanpremiera-,
14.10 „360 de grade" ;
18.10 Film serial rentru ti

neret. Pierduți in spa
țiu. Episodul XVI — 
„Visul savantului";

18,55 Publicitate;
19.00 Vetre folclorice. Folclo

rul din Băbeni—Vil-

cea ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. — Săptă- 

mîna politică internă 
și internațională în 
imagini ;

20.10 Avanpremieră;
20,15 Reportajul săptăminii;
20,35 Se mai aude necheza

tul cailor (film polo
nez)

21,50 Muzică ușoară cu Ilea
na Popovici și Cristi
an Popescu :

22,00 Telejurnal;
22.10 Campionatele europe

ne de patinaj artistic 
— demonstrațiile lau- 
reațllor (partea a 2-a). 
Înregistrare de la Koln;

LUNI 12 FEBRUARIE

17.30 Curs de limba franceză, 
lecția a 41-a (reluare);

18,00 Telex;
18,05 La ordinea zilei... Azi, 

in județul Cluj;
18 20 Căminul;
19,00 Scena — Emisiune de 

actualitate șl critica 
teatrală;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cintecul săplămînii: 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20,05 Ancheta TV — Siste
matizarea orașelor;

20.45 Roman foileton. Piatra 
lunii — după romanul 
lui Wilkie Collins. E- 
pisodul I;

21.30 Revista literară tv. Nu 
măria-sa publicul ci — 
pur și simplu — citi
torul;

22.30 24 de ore ,
22.45 Interpretul săptămânii. 

Cleopatra Melidonea- 
nu;

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei de 
ieri ;

Maximele : Petroșani -f- 11 
grade ; Paring + 4 grade.

Minimele : Petroșani — 3 
grade ; Paring — 2 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține închisă cu cer mai 
mult acoperit. Dimineața pe 
alocuri ceață. Vînt slab din 
sud.
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Prezențe
românești

A

încheierea lucrărilor
reuniunii Biroului Politic

Cea de-a treia ședință a 
con'orbirilor preliminare

PARIS 10 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc. sîmbătă cea 
de-a treia ședință a convorbi
rilor preliminare dintre repre
zentanții Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud si aj Ad 
minisîratiei de la Saigon, la 
care sin: examinate condițiile 
începerii consultărilor pro- 
priu-zise ale celor două părți 
sud-vi.-'.nameze. c inform pre
vederile- Acordului de înceta
re a războiului si restabilire 
a păcii in Vietnam.

S-a stabilit ca următoarea 
ședință să aibă loc miercuri.

miniere distruse de bombar
damente Această activitate a 
dus la reluarea, în scurt timp, 
a producției in numeroase ex
ploatări carbonifere, realizîn- 
du-se și unele sporuri ale pro
ductivității muncii în compa
rație cu nivelul de dinaintea 
bombardamentelor.

O declarație a M.A.E.
al Republicii Democrate

Vietnam

Uriaș efort constructiv

pentru restabilirea și
dezvoltarea producției

HANOI 10 (Agerpres). — 
Eăspunzînd cu însuflețire 
chemării Comitetului Central 
ai Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guver
nului R.D. Vietnam, munci
torii din diferite sectoare ale 
industriei acestei țâri s-au în
cadrat intr-un uriaș efort con
structiv. pentru a vindeca ră
nile războiului, a restabili și 
dezvolta producția.

cum relatează presa 
dm R.D. Vietnam, muncitorii 
din industria energetica au 
efectuat mari lucrări de refa
cere. In zonele Vie* Tri. Ham 
Long, Thuong Ly. Uong Bi. in 
orașul Vinh și in alte zone, 
echipe speciale au reparat li
niile de înaltă tensiune, stați
ile de transformare și alte in
stalații energetice, asigurind 
readucerea la nivelul normal, 
intr-un timp record, a apro
vizionării cu energie electri
că.

In industrie carboniferă, 
numeroși lucrători au petre
cut Anul. Nou. vietnamez și 
alte zile de sărbătoare repa- 
rind mașini și echipamente

HANOI 10 (Agerpres). — 
Intr-o declarație a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Viet
nam. dată publicității de a- 
genția V.N.A., se arată că vi
neri. la sosirea in Vietnamul 
de Sud. pe aeroportul Ban Me 
Thuot din Platourile Centrale, 
14 membri ai delegației mili
tare a R.D. Vietnam in Co
misia mixtă militară cvadri- 
partitâ. însoțiți de un ofițer 
de legătură al Statelor Unite 
și de un ofițer al administra
ției de la Saigon, au fost în
tâmpinați de poliție, care a 
făcut uz de forță împotriva 
lor. Opt persoane au 
nite. printre care și 
dantul grupului.

Arătând că acesta 
primul act prin care 
trația saigoneză încalcă acor
dul de încetare a focului, de
clarația subliniază că guver
nul R.D. Vietnam condamnă 
cu fermitate asemenea acți
uni și cere pedepsirea vinova-

HANOI 
Purtătorul 
nistenului 
al R.D. Vietnam a dat rubli- 
ritâții o declarație in legătu
ră cu recentele afirmații ale 
reprezentantului Departamen
tului de Slat al S.U.A.. con
form cărora Statele Unite . ar 
putea continua să acorde aju
tor militar pentru Laos și 
Cambodqia, potrivit articolu
lui 20 al Acordului do la Pa
ris, și că nu ar exista vreo 
divergență intre R.D.V. și 
S.U.A. privind semnificația a- 
cestui articol. In declarație 
se arată că astfel de interpre
tări constituie o denaturare a 
articolului 20, și demonstrează 
că S.U.A. continua politica de 
intervenție și agresiune în 
Laos și Cambodgia.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R-D. Vietnam cere Sta
telor Unite să aplice 
articolul 20 al acordului 
ceteze orice acțiune de 
venție și agresiune.

10 (Agerpres). — 
de cu vini al Mi- 
Afacerilor Externe

WASHINGTON 10 — Co
respondentul Agerpres. C. 
Alexandroale, transmite: Ia 
Muzeul de Artă Modernă 
din New York, in cadrul 
ciclului „Marii artiști ai lu
mii"". a avut loc o seară 
culturală dedicată marelui 
sculptor român Constantin 
Brâncuși. Manifestarea a fost 
organizată sub auspiciile 
muzeului șl bibliotecii ro
mâne din acest oraș. Cu 
acest prilej. în incinta mu
zeului a fost organizată o 
expoziție dedicată lut C. 
Brâncuși, formată din lucră
rile sale aflate la acest mu
zeu șt muzeul din Philadel
phia — unde se află unele 
dintre cele mai mari comori 
brâncușlene din lume, prin
tre care „Domnișoara Poga- 
ny"“, „Măiastră", Pasă
rea în zbor", ..Peștii", „Pro- 
meteu", „Noul născut", toa
te expuse pe o scenă,
vind ca fundal o Imensă fo
tografie a „Coloanei inflnl- 

din Tirgu Jiu.

a-

al Internaționalei Socialiste

c.orect 
să în- 
inter-

SATIAGO De CHILE 10 
(Agerpres). — In capitala Re
publicii Chile s-au 
lucrările reuniunii 
Politic al Internaționalei So
cialiste, la care au participat 
reprezentanți din 23 dc țări 
din America Latină. Europa, 
Australia și Noua Zeelandă. 
In comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul reuniunii — 
transmite France Pressc — 
se condamnă opresiunea și de
pendența socială, economică și 
politică pe continentul lati- 
no-american și se relevă preo
cuparea Biroului Politic 
Internaționalei Socialiste 
legătură cu existența unor re
gimuri militare represive în 
această parte a lumii. Toto
dată. Biroul declară că acor
dă sprijin permanent partide
lor din America Latină, mem
bre ale Internaționalei so
cialiste, care și-au propus să 
construiască socialismul, pen
tru a obține o adevărată in
dependență a țărilor lor și 
să dezvolte democrația.

încheiat 
Biroului

a) 
în

roul declară că ia notă de as
pirațiile mișcărilor populare 
de Pe continentul latino-a- 
merican, care își propun să 
ajungă la putere în scopul 
instaurării democrației și so
cialismului.

Comunicatul exprimă, 
asemenea, sprijinul 
panților la reuniune 
eforturile guvernului 
Populare din Chile 
tale spre instaurarea 
lismului, față de Partidul ra
dical. afiliat la Internaționala 
socialistă și membru al coali
ției forțelor dc stingă din a- 
ceastă țară. Referitor la pro
cesul de dezvoltare socială 
și economică din Chile, Bi
roul își exprimă preocuparea 
fată de dificultățile 
ale acestei țări in 
cu plata datoriilor 
terne Și regretul că 
convorbiri de la Paris, privind 
renegooierea datoriei externe 
a statului chilian, nu au dus 
la un acord mai avantajos.

de 
partici- 

față de 
Unității 
îndrep- 

socia-

crescinde 
legătură 

sale ex- 
recentele

R.P. UNGARA. — In foto : Vedere parțiala a Barajului 
nr. 2 dc pe Tissa. aflat in prezent in construcție.

Ședința Consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic

al R. P. Ungare
or- 
de

BUDAPESTA 10 (Agerpres). 
— La Budapesta a avut loc 
ședința Consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic 
al R. P. Ungare. Au fost dez
bătute rezultatele activității 
frontului după ultimul său 
congres și stabilite sarcinile 
pentru anul în curs. O aten
ție deosebită a fost acordată

pregătirii alegerilor pentru 
ganele locale ale puterii 
stat.

In cadrul ședinței a luat 
vintul Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U. Re- 
ferindu-se la activitatea fron
tului, vorbitorul s-a oprit asa- 
pra unor probleme legate de 
dezvoltarea democrației socia
liste.

ca-

nu este 
adminis-

fost ră- 
coman-

STOCKHOLM (Ager
pres.) — In întreaga Sued ie 
se desfășoară campania in 
vederea stringerii fondurilor 
pentru reconstruirea spitalu
lui Batmai din Hanoi, distrus 
în întregime în timpul bom
bardamentelor aeriene ame
ricane asupra capitalei R.D.V. 
La campania de subscripții 
participă majoritatea partide
lor politice.

După cinci zile de dezbateri

Consiliul Ministerial
al O. U. A

și-a încheiat lucrările
.ADDIS ABEBA 10 (Ager- 

pres). — Consiliul Ministerial 
al Organizației Unității Afri
cane și-a încheiat lucrările la 
Addis Abeba, după cinci zile 
de dezbateri, in cadrul cărora 
miniștrii africani de externe 
au examinat un cerc larg de 
probleme referitoare la con
solidarea păcii și securității 
generale, lichidarea regimu
rilor coloniale și rasiste, de 
pe continentul african, lupta 
împotriva noii ofensive im
perialiste asupra Africii pre
cum și aspe te ale cooperării 
interafricane in diverse sfe
re de activitate.

In cadrul reuniunii finale, 
Consiliul Ministerial a adop
tat declarația cu privire ia 
problemele politice, in care 
țările africane revendică drep
tul de a participa pe bază de 
egalitate și in mod activ la e- 
laborarea de soluții in marile

probleme internaționale 
subliniază necesitatea consoli
dării unității țărilor continen
tului african in vederea in
staurării unei ordini interna
ționale mai juste și a partici
pării tuturor țărilor la rezol
varea principalelor probleme 
internaționale pe baza princi
piilor egalității și respectării 
suveranității. Documentul ex
primă hotărîrea statelor afri
cane de a se debarasa de toa
te formele de tutelă economi
că și reafirmă sprijinul de
plin față de eforturile tuturor 
țărilor membre pentru crea
rea unui cadru al cooperării, 
corespunzător necesităților 
dezvoltării și intereselor po
poarelor din țările respective 
și pentru reajustarea pe bază 
de egalitate, a raporturilor 
de cooperare a țărilor africa
ne cu statele din întreaga lu
me.

Și

Poziția R.P.D. Coreene
în problema

PE SCURT
© Simbătă. 10 februarie, 

Hussein El Shaffei, vicepre
ședinte al Republicii Arabe 
Egipt, a Drimit pe Petru Bur- 
lacu. noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
in R.A. Egipt, care Și-a pre
zentat scrisorile de acredita
re.

O Timp de trei zile, la Ro
ma s-au desfășurat lucrările 
Plenarei comune a Comitetu
lui CenTTal și a Comisiei Cen
trale de Control ale partidu
lui Comunist Italian. In ca
drul lucrărilor. Enrico Ber- 
iinguer, secretar general al 
partidului, a prezentat un ra
port pe tema -Noile perspec
tive ale luptei pentru coe
xistență pașnică și acțiuni
le P.C.I. pentru realizarea u- 
nei cotituri în politica exter
nă. in dezvoltarea economică 
și politică a Italiei".

C Ministrul de externe al 
Iordaniei, Salah Abu Zeid, a 
declarat intr-un interviu a- 
cordat televiziunii de la Am
man, că țara sa nu intențio
nează să negocieze o pace se
parată cu Israelul și și-a ex
primat speranța că relațiile

Amp’e acțiuni muncitorești revendicative
Japonia

TOKIO 10 — Coresponden
tul Agerpres. Florea Țuiu, 
transmite : Simbătă a avut loc 
în Japonia o grevă de patru 
ore a lucrătorilor aparținind 
federației sindicale din ca
drul Corporațiilor publice 
(KOROKYO), care cer dreptul 
la grevă și anularea pedepse
lor aplicate parlicipanților la 
campania revendicativă din 
primăvara trecută. Cu greviș
tii s-au solidarizat salariați de 
la căile ferate naționale, care 
au încetat lucrul o jumătate 
de zi in opt puncte feroviare 
principale din țară și au re
curs, pe întreaga rețea, la tac
tica întirzierii trenurilor. Au 
organizat, de asemenea, acți
uni de solidaritate lucrătorii de 
la serviciile de poștă și tele- 
qraf, care au declarat greve 
in 11 centrale poștale și 16 
stații telefonice din țară. La

rindul lor, muncitorii din ti
pografii, silvicultură și alte 
sectoare au ținut mitinguri de 
solidaritate in timpul progra
mului de lucru.

si „Otis", au declarat greve 
perlate majoritatea muncitori
lor petroliști din Venezuela.

reunlflcărll patriei
PHENIAN 10 (Agerpres). — 

Ziarul „Nodon Shinmun1*, or
gan al Comitetului Central a-1 
Partidului Muncii din Coreea, 
a publicat un articol de fond 
care precizează poziția R.P.D. 
Coreene in problema reunifi- 
cării patriei.

Arătând că „numai prin uni
re si colaborare între Nord și 
Sud va putea fi înfăptuită ma
rea operă de reunificare înde- 
pendentă și pașnică", artico
lul relevă că unirea și colabo
rarea dintre Nord și Sud con
stituie o problemă de. relații 
reciproce de principiul care 
trebuie stabilite în mod nece
sar între cele două părți, da. 
toare să avanseze spre obiec
tivul reunificății independen
te și pașnice a patriei.

Condamnînd pe cei care ca
ută, in Coreea de Sud, să con- 
trapună spiritul de confruntare 
și concurență eforturilor de 
apropiere, de promovare a co
laborării economice și de limi
tare a înarmărilor, articolul a- 
rată că adoptarea unei ase
menea poziții echivalează cu 
dorința de a readuce relațiile 
dintre Nord și Sud la situa
ția de dinaintea publicării De
clarației comune a Nordului și 
Sudului.

Realizări economice
în R. A

Venezuela
(Agerpres). 
' firmele 

nord-americană) 
și „Otis" din

CARACAS 10 
— Muncitorii de la 
(Proprietate 
„Halliburton" 
Caracas au declarat o grevă 
pe termen nelimitat, solicitând 
satisfacerea revendicărilor for
mulate de Federația oamenilor 
muncii din statul Zulia (Fe- 
trazulia), care patronează 
această acțiune. Ei revendi
că, printre altele, reîncadra
rea muncitorilor concediați 
nejustificat, respectarea con
tractului colectiv de muncă și 
Îmbunătățirea condițiilor de 
lucru și de viață ale lucrăto
rilor. In semn de solidaritate 
cu greviștii de la „Halliburton"

Guyana olandeză
PARAMARIBO 10 (Ager- 

pres). — Din Paramaribo ca
pitala Surinamului (Guyana o- 
landeză) agențiile de presă in
formează că greva începută 
la 17 ianuarie a cuprins vineri, 
practic, întreaga țară. Portul, 
serviciile vamale, instituțiile 
de invățămint și serviciile de 
distribuire a apei au fost com
plet paralizate. In același timp, 
s-a anunțat că minele de bau
xită de la Paranam și Moen- 
go încetează lucrul simbătă la 
ora 00,00 (ora locală). După 
cum este cunoscut, joi au fost 
înregistrate ciocniri intre de
monstranți și forțele de ordi
ne, soldate cu rănirea mai 
multor persoane.

PE SCURT PE SCURT PE SCURT
Iordaniei cu Egiptul și Siria 
își vor relua în curînd cursul 
normal.

La Moscova a fost înfi
ințată reprezentanța Societății 
vest-germane ..Dresdner
Bank" care, după cum rela
tează agenția T.A.S.S.. va a- 
vea un rol activ în promova
rea operațiunilor comercia
le dintre Uniunea Sovietică și 
R.F. a Germaniei.

• Republica Panama cere 
să-i fie retrocedată zona Ca
nalului Panama ți dreptul de 
a-1 administra în interesul tu
turor țărilor lumii — a de
clarat ministrul panamez al 
afacerilor externe. Juan Anto
nio Tack, intr-un interviu a- 
cordat presei.

© La Praga a fost dat pu
blicității comunicatul privind 
vizita în R S. Cehoslovacă a 
delegației Mișcării Popularp 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.). In cursul vizitei, 
delegația condusă de Agosfi- 
nho Neto, 
(M.P.L.A.) a 
vorbiri cu 
de partid șl 
hoslovaci, în cadrul cărora a

președintele 
avut con- 

conducătorl 
de stat ce-

relatat despre lupta care se 
duce in Angola împotriva co
lonialismului portughez.

© La Damasc s-au încheiat 
oonvorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al Siriei, 
Abdel Halim Khaddam, și 
Bohuslav Chnoupek. ministrul 
de externe al R.S. Cehoslova
ce. Părțile au hotărit să stu
dieze posibilitatea încheierii 
unor acorduri bilaterale in 
domeniile economic, tehnico- 
științific și comercial și au 
discutat probleme internațio
nale de interes reciproc.

• Guvernul Marocului a 
hotărit preluarea agenției ma
rocane de Știri “Maghreb A- 
rabe Presse" (M.A.P.), una 
dintre ultimele agenții de 
știri din țările in curs de 
dezvoltare aflate in sectorul 
particular.

Ministrul de externe pa
namez, Juan Antonio Tack, 
a anunțat că Republica Pa
nama și Republica Algeriană 
Democratică și Populară au 
hotărit să stabilească relații 
diplomatice la nîvel de amba
sade.

© Volumul schimburilor 
comerciale ale Bulgariei cu 
țările capitaliste dezvoltate 
s-a cifrat, in 1972, conform 
unor date provizorii relatate 
de agenția B.T.A., la 777 mi
lioane leva valută.

® Primul ministru al In
diei. Indira Gandhi, și-a în
cheiat vizita oficială de patru 
zile la Katmandu, unde a a- 
vut convorbiri cu regele Bi- 
rendra și cu alte oficialități 
nepaleze. Au fost abordate o 
serie de probleme privind 
dezvoltarea cooperării intre 
India și Nepal în diferite do
menii, și situația din regiune.

© In anul 1972, volumul 
schimburilor comerciale po- 
lono-suedeze s-a cifrat la a- 
proape 613 milioane zloți va
lută, realizînd o creștere con
siderabilă față de totalul de 
426 milioane, înregistrat în 
1971.

© Convorbirile dintre de
legația americană condusă de 
William Eberle, negociator co
mercial special al președintelui 
Nixon, și delegația japoneză 
condusă de K. Tsurumi, ad
junct al viceministrului de

externe, s-au încheiat fără ca 
partea americană să poată fi 
convinsă de eficacitatea mă
surilor preconizate de japo
nezi pentru reducerea sur
plusului lor in balanța co
mercială cu Statele Unite 
(4,1 miliarde dolari in 1972).

• Helmut Schmidt, minis
trul vest-german al finanțe
lor. Anthony Barber, cancelar 
al trezoreriei britanice, și 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul francez al economiei 
și finanțelor, s-au întrunit vi
neri seara. Ia Paris, în cadrul 
unei reuniuni de urgentă pri
vind actuala situație mone
tară.

® O intensă furtună de 
zăpadă s-a dezlănțuit pe In
sula Heimaey. pustiită de e- 
rupția continuă a vulcanului 
Helgaiell. Datorită vlntulul 
extrem de puternic, autorită
țile islandeze au renunțat la 
podul aerian, singurul mij
loc de legătură intre această 
insulă și restul Islandei după 
închiderea portului Vestman- 
naeyjar, blocat de lavă.
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CAIRO 10 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae N. Lu- 
pu, transmite : In cadrul unei 
conferințe de presă, organiza
tă recent în capitală, Ahmed 
Zendo. guvernatorul Băncii 
Centrale a Egiptului, a pre
zentat realizările obținute de 
economia egipteană în peri
oada care a precedat a XX-a 
aniversare a revoluției din 
iulie 1952. El a arătat, între 
altele, că in anul 1972 venitul 
național real a fost de trei 
ori mai mare decît cel de a- 
cum două decenii. La obține
rea acestui rezultat, a spus 
vorbitorul, o contribuție deo-

6ebită a adus-o crearea unei 
industrii proprii și sporirea 
continuă a producției agrico
le.

In perioada care a trecut de 
la înfăptuirea revoluție: '.a-
publica .Arabă Egipt au fost 
construite, a menționat Ahmed 
Zendo, peste 1 000 de fabrici 
și uzine și au fost valorificați 
circa 900 000 de feddani iun 
feddan este egal cu 0,42 ha) 
de pămînturj deșertice. Anul 
trecut, producția industrială a 

•Egiptului a crescut cu 10,2 la 
sută față de anul 1971. In între
prinderile și uzinele din R.A.E. 
lucrează, în prezent, circa un 
milion de muncitori.

Evoluția crizei politice

ruguay
MONTEVIDEO 10 

preș). — Președintele Urugua- 
yului, Juan Maria Bordaber- 
ry, a acceptat în cele din ur
mă. demisia noului miniștri

„Lunohod-2“ în timpul
îndelungatei nopți selenare
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

— In timpul îndelungatei 
hopți selenare, au avut 'oc 
mai multe ședințe de legătură 
prin radio cu laboratorul mo
bil sovietic „Lunohod-2". in 
cuțsul cărora a fost verificată 
starea de funcționare a sis
temelor de bord, relatează a- 
genția TASS. In timpul șe
dinței radio din 29 ianuarie, 
aparatul a înregistrat o tem
peratură de minus 183 gra
de — cel mai mare ger în
registrat pînă acum pe supra
fața selenară. La 8 februarie, 
in timpul unei alte ședințe de 
legătură prin radio, datele in
formației telemetrice au con
firmat previziunile specialiști
lor care afirmau că lunomobi- 
lul nu numai că nu-și va picr-

de capacitatea de acțiune, dar 
va și economisi energie elec
trică. Vineri. ,,Lunohod-2‘- a 
început să studieze zona în 
care și-a petrecut prima noap
te pe Lună.

Pînă in prezent, menționea
ză agenția, laboratorul sele
nar a transmis pe Terra o 
cantitate de informații știin
țifice și telemetrice egală cu 
cea difuzată in decursul a șa
se luni do col de-al treilea 
satelit artificial al Pămintu- 
lui, considerat, la vremea sa. 
de specialiști, drept un ob
servator geofizic orbital com
plex. Pentru publicarea date
lor furnizate de „Lunohod-2" 
ar fi necesare mai multe vo
lume de cite 1 000 de pagini.

al apărării, generalul Antonio 
Francesc, au anunțat in cursul 
nopții de vineri spre simbă
tă, agențiile Reuter și France 
Pressc. Această demisie a fost 
cerută de comandanții armatei 
terestre și aerului, generalii 
Cesar Martinez și Jose Perez 
Caldas, după ce președintele 
Bordaberry l-a eliberat, joi, 
din funcția de ministru al a- 
părării pe Armando Malet, 
favorabil cercurilor militare, 
înlocuindu-1 cu Antonio Fran- 
cese.

Cei 11 membri ai cabinetu
lui și-au oferit vineri după-a- 
miază demisia, „pentru a da 
mină liberă președintelui in 
disputa cu forțele armate', 
dar demisia a fost respinsă 
de Juan Maria Bordaberry. in 
același timp, din Montevideo 
se anunță că unitățile marinei 
de război, rămase loiale pre
ședintelui țării, au început să 
demonteze baricadele și să e- 
vacueze partea veche a orașu
lui pe care-o ocupaseră in 
cursul serii de joi.

Sursele citate menționează, 
totodată, faptul că situația a 
rămas neschimbată, fără a se 
ajunge, pentru moment, la o 
soluționare a crizei politice.
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În orașul lui Copernic - iorun
(Urmare din pag. 1)

O nouă pagină a istoriei 
orașului Torun a fost scrisă 
în ultimele două decenii. Din
colo de zidurile cetății se În
tinde împărăția verde a par
curilor, a cartierelor moderne 
ridicate aici in anii de după 
război. Torunul numără azi 
feste 130 000 de locuitori, în 
ultimii zece ani populația s-a 
dublat. Orașul a devenit un 
însemnat centru industrial, 
cultural și științific.

Universitatea ..Coper nic“ 
din Torun a fost fondată cu
rând după instaurarea puterii 
populare in Polonia. De la în- 
fiițarea s-a și pînă astăzi, 
mi-a -declarat rectorul, prof. 
Witold Lukaszewicz, peste 
10 000 de studenți au absolvit 
cursurile universității. Multi 
dintre ei sînt azi renumiți oa
meni de știință în diferite do
menii de activitate.

In cadrul universității au 
fost elaborate peste 6 000 lu
crări științifice. Cercetătorii

de aici, colaborează in pre
zent cu 50 întreprinderi in
dustriale din țară și cu apro
ximativ 250 de centre științi
fice din străinătate. An de an. 
universitatea se dezvoltă în 
strinsă legătură cu profilul in
dustrial al orașului. Voievoda
tul Bvdgoszcz de rare apar
ține, Torun este de altfel cen
trul macrochimiei poloneze. La 
marginea orașului te întâmpi
nă silueta zveltă din aluminiu 
și sticlă a modernei uzine dt 
fibre sintetice „Elana". care 
împreună cu combinatul de 
azot din Wroclawek, fabricile 
textile „Merinatex", întreprin
derile pentru industria nava
lă, uzinele de ar-arataj elec
tronic etc.,alcătuiesc zona in
dustrială a orașului, creație a 
regimului popular polonez.

Cu cîțiva. ani în urmă, în 
imediata apropiere a Torunu- 
lui, la Bielany, a Început con
strucția orășelului universitar. 
Pînă în prezent s-au constru
it cîteva cămine studențești, 
o cantină, policlinici,, case de

odihnă. Se desfășoară in ritm 
intens construcția unei biblio
teci cu o capacitate de 
1 500 000 de volume, clădirea 
rectoratului, a facultăților de 
chimie, geologie, geografie.

Se preconizează, de aseme
nea, construcția și a altor fa
cultăți cum ar fi cea de fizi
că, de Științe juridice, penlru 
studiul artelor, institutul de 
matematică etc. Toate aces
te lucrări vor fi terminate 
pînă în anul 1980 cînd numă
rul studenților Universității va 
crește de peste două ori fată 
de cel actual, atingind cifra 
de 12 000. Construirea orășe
lului universitar este unul din 
omagiile aduse de Polonia 
contemporană savantului Co- 
pernic la aniversarea unei ju
mătăți de mileniu de la naș
terea sa. Cu acest prilej, la 
Torun va avea loc o confe
rință internațională, dedicată 
exclusiv moștenirii științifica 
lăsate de acest titan al știin
ței mondiale.
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