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JUBILEUL UNEI PRESTIGIOASE
INSTITUT!!

DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România

DEC
Pentru contribuția deosebită adusă la 

înfăptuirea politicii Partidului și Statului, 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani,

RET
Consiliul de Stat al Republicii Socia

liste România decretează:
Articol unic. — Se conferă ordinul 

„23 August" clasa I tovarășului Paul Ni
culescu-Mizil.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Solemnitatea decorării 
tovarășului Paul Niculcscu-nizil
la împlinirea flrstel de 50 de ani

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu, condu
cerea partidului și statului a 
cinstit sîmbătă, în cadrul unei 
solemnități, împlinirea vîrs
tei de 50 de ani de către . to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R. vice

președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și 
învățămîntului.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer. Emil Bodnaraș. Manea 
Mănescu. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară. 
Lina Ciobanu, Florian Dănă-

lache, Emil Drăgănescu, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec. Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică. Mi
ron Constantinescu. Mihai Da- 
lea, Mihai Gere. Magdalena 
Filipaș, Ion Ioniță. Vasile Pa- 
tilineț, Ștefan Andrei. Cons-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ca Casa de cultură din Pe
troșani a avut loc ieri aduna
rea festivă consacrată aniver- 
sărn-a?25 de ani de existență 
a Institutului de mine.

Creat în anul 1948, de regi
mul popular democrat din 
România, Institutul de mine 
s-a dezvoltat necontenit prin 
grija consecventă a partidului 
pentru învățămîntul româ
nesc, . pentru formarea specia
liștilor în contact nemijlocit 
cu producția. Continuînd cele 
mai bune tradiții ale întregu
lui învățămînt superior din 
tara noastră, la aniversarea 
unui sfert de secol de existen
tă, institutul se prezintă cu 
un impresionant bilanț de re
alizări. cu o bogată experien
ță în formarea specialiștilor 
cu o înaltă calificare în dez
voltarea științei și tehnicii 
miniere, în realizarea proce
sului complex care asigură 
modernizarea industriei mini
ere. însăși înființarea și acti
vitatea acestei instituții de 
'învățămînt superior tehnic în 
Valea Jiului, cel . mai mare 
bazin carbonifer al țării, re
prezintă un model pentru îm
pletirea ■ armonioasă a școlii 
cu viața, cu activitatea pro
ductivă; element esențial în 
formarea celor aproape 4 000 
de ingineri pregătiți de insti
tut în cei 25 de ani.

La ora 11,30 a avut loc des
chiderea oficială a unei expo
ziții, amenajate în foaierul 
Casei de cultură. In această 
expoziție sînt cuprinse proto
tipuri, cele mai reprezentati
ve aparate, și dispozitive, cre
ații tehnice ale cadrelor di
dactice și studenților, desti
nate .mecanizării și- automati
zării tehnologiei în minerit, 
roade ale integrării învăță
mîntului superior cu cerceta
rea și producția. Urmînd se
siunii științifice festive (21—24 
noiembrie), expoziția ilustrea
ză activitatea de cercetare ști
ințifică a cadrelor didactice 
și studenților, preocupați în
deaproape pentru a găsi noi 
soluții tehnice care să spo
rească. eficiența mineritului și 
să- reducă efortul de energie 
umană.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
care a arătat contribuția In
stitutului de mine din 
Petroșani la progresul in
dustriei carbonifere românești. 
La această zi sărbătorească au 
fost prezenți tovarășii Ioa- 
chim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., David Lazăr, 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., ing. 
loan Mineu, ministru adjunct 
al M.M.P.G. și director gene
ral al C.C.P., Dumitru Lăză- 
roiu, director în M.E.I., Dio- 
nisie Balint, secretar al C.C. 
al U.T.C., Ionel Lazăr, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al U.T.C., 
Nicolae Andronache, șeful 
secției propagandă a Comi
tetului județean de partid, 
Emil Pleșa, președintele Co
legiului județean de partid, 
Petru Stoican, președintele 
Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al județului 
Hunedoara. La adunarea fes
tivă au mai participat repre
zentanți ai unor unități de în- 
vățămînt superior din țară, 
ingineri de la exploatările 
miniere din Valea Jiului, ca
dre didactice și studenți.

Evoluția învățămîntului su
perior minier din țara noastră, 
înființarea Institutului de mi
ne’ din Petroșani ai cărui stu
denți, de-a lungul a 25 de ani, 
s-au format în spiritul tradi
țiilor de muncă și luptă ale 
acestor locuri au fost evocate 
de prof. univ. emerit Aron 
Popa, rectorul Institutului. 
Mecanizarea și automatizarea 
mineritului, îmbunătățirea 
tehnologiei de lucru și valo
rificarea superioară a zăcă
mintelor minerale utile, a 
spus vorbitorul, sînt coordo
natele prezente și de perspec
tivă ale învățămîntului su
perior minier.

In sală a intrat un grup de 
pionieri care, în sunetele 
trompetelor, au venit să pre-
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TELEGRAMA 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Masă oferită de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a oferit 
sîmbătă o masă tovărășească 
cu prilejul celei de-a 50-a a- 
niversări a zilei de naștere a 
tovarășului Paul Niculescu- 
Mizil.

Au participat • tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa

Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră
dulescu. Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț. cu soțiile.. Maxim Ber
ghianu. Gheorghe Cioară. Li
na Ciobanu. Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu. Petre 
Lupu, Dumitru Popescu. Leon
te Răutu. Gheorghe Stoica, 
Stefan Voitec. Constantin Bă
bălău, Cornel Burtică. Miron

Constantinescu. Mihai Da- 
lea. Mihai Gere, Magdalena 
Filipaș. Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț. Ștefan Andrei.

In timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Paul Niculescu-Mizil au 
rostit toasturi.

Conducătorii de partid șî 
de stat l-au felicitat cu căldu
ră pe sărbătorit. ,

încheierea lucrărilor 
sesiunii științifice 

jubiliare
In cursul zilei de ieri a 

avut loc închiderea lucrări
lor sesiunii științifice jubi
liare consacrată sărbători
rii a 25 de ani de existență 
a Institutului de mine din 
Petroșani.

Timp de patru zile, nume
roși specialiști din instituți
ile de învățămînt superior, 
din institutele de cercetare 
și proiectare și din unități 
ale industriei extractive au 
făcut cunoscute rezultatele 
activității pasionate și la
borioase pe care o desfă
șoară în scopul îmbunătăți
rii tehnologiilor de lucru 
din industria minieră.

Participarea numeroasă, 
dezbaterile ample ce au a- 
vut loc au constituit indicii 
sigure ale reușitei depline a- 
le acestei prestigioase ma
nifestări științifice.

In această zi de sărbătoare pentru noi, 
gindurile cadrelor didactice, studenților, ale 
tuturor participanților la adunarea festivă 
consacrată aniversării unui sfert de veac de 
existență a Institutului de mine Petroșani, se 
îndreaptă pline de admirație și recunoștință 
către Partidul Comunist Român, către dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul încercat și stimat al partidului, 
al întregului popor. f

Institutul de mine din Petroșani, creație 
prestigioasă a regimului democrat-popular, 
situat în cel mai important bazin carbonifer 
al țării, dispunînd de o puternică bază mate
rială, a pregătit în cei 25 de ani de existen
ță, aproape 4 000 de cadre inginerești.

Călăuzindu-se după indicațiile dumnea
voastră prețioase cu privire la îmbinarea 
strinsă a învățămîntului cu cercetarea știin
țifică și producția, întregul colectiv de cadre 
didactice și studenți și-a unit eforturile pen
tru perfecționarea continuă a activității didac
tice, intensificarea activității de cercetare 
științifică în strinsă legătură cu cerințele 
producției, îmbunătățirea modului de desfă
șurare a practicii în producție a studenților.

Făcînd un bilanț al realizărilor obținute, 
sîntem conștienți că pentru situarea învăță
mîntului superior minier la nivelul cerințelor 
actuale, a exigențelor viitoare, pe care le 
impune dezvoltarea rapidă a industriei mi
niere in lumina programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, trebuie să ne intensificăm și mai 
mult eforturile în direcția perfecționării în
tregului proces instructiv-educativ, a legării 
lui mai strinse cu practica.

Folosim acest prilej — aniversarea a 25 da 
ani de existență a institutului - pentru a asi
gura Comitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de întreaga noastră recunoștință 
pentru grija pe care o purtați destinelor în- 
vățămintului superior minier, că noi toți, 

k______ _____ _____

cadre didactice și studenți, sîntem animați 
de hotărîrea fermă de a traduce în fapte, 
sub îndrumarea organizației noastre de 
partid, măsurile adoptate de Plenara C.C. 
din 18—19 iunie 1973, a indicațiilor date de 
dumneavoastră personal, în cuvîntarea la 
plenară și în mesajul adresat la deschiderea 
actualului an universitar cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea învățămîntului.

Vă asigurăm stimate tovarășe secretar ge
neral, că întregul corp profesoral, studenții 
Institutului de mine, au desprins maximum 
de învățăminte de la recenta Consfătuire cu 
primii secretari și secretarii pentru proble
mele organizatorice, că ne considerăm deplin 
responsabili pentru soluționarea unor pro. 
bleme tehnice ale mineritului.

Nu vom precupeți nici un efort pentru a 
oferi în cel mai scurt timp soluțiile tehnice 
de care are nevoie industria minieră a țării.

Ne angajăm in fața partidului, a dumnea
voastră tovarășe Nicolae Ceaușescu, să de
punem toată străduința, întreaga noastră 
capacitate de muncă pentru a educa tinere
tul studențesc in spiritul înaltei concepții 
marxist-leniniste despre lume, a eticii și echi
tății socialiste, să-l înarmăm cu cele mai noi 
cunoștințe tehnice și de specialitate, să for
măm cadre inginerești cu o inaltă compe
tență profesională, capabile să urce pe noi 
culmi știința și practica minieră românească.

Cadrele didactice, studenții, toți partici- 
panții la adunarea consacrată aniversării 
unui sfert de veac de existență a Institutului 
de mine, odată cu gîndul lor fierbinte de 
inaltă recunoștință și stimă, vă adresează 
un mineresc „NOROC BUN" I

ADUNAREA FESTIVA 
PRILEJUITĂ DE ANIVERSAREA 
A 25 DE ANI DE EXISTENȚA 

A INSTITUTULUI DE MINE PETROȘANI

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Niculescu- 

Mizil,

Dragi tovarăși,

Ne-am adunat la această 
masă prietenească cu prilejul 
împlinirii de către tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a vîrstei 
de 50 de ani. care, sărbătorind 
acești ani, face și un bilanț 
al activității sale în serviciul 
partidului, al clasei muncitoa
re, al poporului român.

In activitatea sa în rîndul 
partidului, pentru înfăptuirea 
programului partidului de fă
urire a socialismului, iar a- 
cum a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, Paul

Niculescu-Mizil a primit di
ferite însărcinări, a avut o se
rie de funcții importante ; de 
un timp îndelungat este mem
bru al conducerii de partid, 
îndeplinește funcții de răspun
dere pe linie de stat, deci, 
contribuie nemijlocit, împreu
nă cu tovarășii săi de lucru, 
cu întregul colectiv, la înfăp
tuirea programului partidului, 
Ia realizarea idealurilor de 
făurire a unei societăți care 
să asigure întregului nostru 
popor condiții de viață mate
rială și spirituală din ce în 
ce mai bune.

Sînt cunoscute succesele 
obținute de poporul nostru în

realizarea programului elabo
rat de Congresul al X-lea, în 
înfăptuirea planului pe pri
mii trei ani ai cincinalului, a 
hotărîrii cu privire la dezvol
tarea învățămîntului, științei, 
culturii, a programului edu
cației socialiste, în aplicarea 
în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste, precum 
și realizările pe care le avem 
în creșterea continuă a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor. Aces
te succese se datoresc, fără 
nici o îndoială, justeței liniei 
politicii marxist-leniniste a
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Toastul tovarășului Paul Niculescu-Mizil
Stimate tovarășe Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși,

Cred că înțelegeți cît de pu
ternice sînt sentimentele care 
mă stăpînesc în acest moment 
atit de omenesc și, în același 
timp, atît de solemn al vieții 
mele. Cuvintele calde ale to
varășului Ceaușescu, apreci
erile și urările sale, ale scri
sorii Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al parti
dului, înalta distincție care

mi-a fost conferită astăzi, a- 
ceastă masă tovărășească, nu
meroasele felicitări pe care 
le-am primit, m-au mișcat și 
mă emoționează profund.

Doresc, înainte de toate, să 
mulțumesc din toată inima 
tovarășului Ceaușescu, Comi
tetului Executiv al Comi
tetului Central, dumneavoas
tră tuturor, pentru calda afec
țiune prietenească, ca și pen
tru înalta apreciere și consi
derație care au fost arătate 
astăzi Ia adresa mea și a ac

tivității mele cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 ani.

Nu doresc să vorbesc des
pre mine. Doresc doar să sub
liniez un lucru ^are mi se 
pare esențial. Am considerat 
și consider că cea mai mare 
satisfacție este aceea de a slu
ji cauza clasei muncitoare, 
cauza celor mulți, cauza pa
triei, cauza poporului din rîn- 
durile cărora te-ai născut. Am
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Aspect de la adunarea festivă

Inovații 
și economii
Cele 45 de inovații aplicate 

în acest an la unitățile mini
ere din cadrul C.C.P. aduc e- 
conomii în valoare de 4 mi
lioane de lei.

Printre inovațiile mai im
portante se numără : „Instala
ție automată de control și 
semnalizare a fluxului de 
transport", aparținînd mais
trului Constantin Trusckeci 
de la E.M. Paroșeni, „Aparat 
,de tras", conceput de munci
torul Pavel ZIato de la mina 
Petrila, „înlocuirea preaba- 
tajelor de la coperișul abata
jelor frontale din stratul 3 
cu canale tubate", concepută 
de ing. loan Bălănescu. de la 
mina Lonea, „Instalație de 
semnalizare pentru controlul 
permanent al alunecării coli
viilor în puț", concepută de 
maistrul Aurel Botici de la 
mina Lupeni.

E. DOBOȘ 
corespondent

Ritmuri vii 
in abatajele minei Lonea

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al minei 
Lonea depune intense preocupări pentru creșterea realiză
rilor zilnice ale abatajelor. Este semnificativă, în acest sens, 
evoluția producției la majoritatea locurilor de muncă, în 
decursul ultimelor două săptămîni. Incepînd din 5 noiem
brie realizările au crescut zi de zi cu o medie cuprinsă 
între 0,5—1 la sută, ajungîndu-se ca în 10 din cele 18 zile 
lucrătoare scurse, planul zilnic să fie depășit.

O ultimă depășire a fost raportată în data de ieri: 
ziua de 23 noiembrie s-a încheiat cu recuperarea a încă 
474 tone din restanța acumulată în primele zile ale lunii. 
Depășirile de la o zi la alta, ale colectivului minei Lonea, 
vorbesc de la sine despre ritmul alert în care se lucrează 
în abataje, despre preocuparea unanimă pentru ca luna 
noiembrie să fie încheiată cu planul îndeplinit.

Se vizitează expoziția realizărilor tehnice a I.M.P.

Roade ale
integrata

cercetării științifice 
cerințelor producției

T

*
I

Deschisă de mai multe zile 
în holul Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
expoziția de realizări și' pu
blicații tehnice dedicată sfer
tului de veac sărbătorit de 
Institutul de mine din locali
tate, continuă să stîrnească 
un nemărginit interes în rîn
dul vizitatorilor.

Dintre exponate, 
tenția dispozitivul 
cu lanț, cu motor 
liniar pentru perforatoarele 
percutante, realizat de prol. 
dr. ing. I. Marian, șef lucrări 
ing. P. Pătrașcu, asistent ing. 
I. Tigaie și Traian Bota absol
vent al I.M.P. Conceput cu 
două variante ale brațului 
manipulator, dispozitivul per
mite creșterea vitezelor de a- 
vansare la lucrările miniere, 
în condiții de reducere con

in-

refine ti
de avans 
pneuiwatic

siderabilă a efortului fizic. De 
asemenea, atrag atenția nu
meroase alte lucrări ingenioa
se, ca dispozitivul pentru în
cărcarea materialelor la for
fecare pură, brevetat ca
venție — autor prof. dr. ing 
N. D. Popescu, dispozitivul 
automat logic, de modelare a 
schemelor de comandă auto
mată, dispozitivul de testare 
în procesul de instruire pro
gramatică, caseta automată 
pentru transformatoarele AG 
de 2,5 kVA, aparatele de mă
surare a presiunii în lucrări 
miniere verticale, în găuri de 
sondă, ca și cele pentru mă
surarea rezultatelor la .tăie
rea cărbunelui, măsurarea și 
înregistrarea pe bandă mag
netică, de construcție antigri- 
zutoasă, a tensiunii în sub
teran, sirena ultrasonică pen-

tru deprăfuirea atmosferei mi
niere, dinamometrele tenso- 
metrice pentru determinarea 
eforturilor la tăierea cărbu
nelui șî alte numeroase expo
nate, realizate de cadre di
dactice și absolvenți ai insti
tutului.

Roade ale unei activități de 
cercetare strîns legată de 
practică, de cerințele produc
ției, realizările tehnice expu
se cu prilejul aniversării u- 
nui sfert de veac de la înfi
ințarea I.M.P. ilustrează preo
cupările vii, constante, ale 
specialiștilor și. studenților, 
pentru perfecționarea proce
sului de extracție din subte
ran, pentru modernizarea și 
automatizarea producției, in 
scopul sporirii continue a pro
ducției de cărbune.

I

* 4

în ziarul de azi:

• MAGAZIN
(pagina a 2-a)

♦ Brigada este un organism
viu... ;

+ Carnet cinematografic ; 
„Valter apără Sarajevo". 

Avancronică fotbalistică.

(pagina a 3-a)

Lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U.

4 Deschiderea Conferinței 
ministeriale a Ligii Arabe.

> întîlnire intre reprezentanți 
militari ai R. A. Egipt și 
Israelului.

+ Situația din Grecia.

(pagina a 4-a)
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Munca Ostrovul corbului

minerilor
devine

mai ușoară

„Ostrovul corbului" — 
zonă formată în decurs 
de milenii între actualul 
curs al Dunării și vechiul

r><” viiNTEi
TEHNICII

Lectura ziarului cu ajutorul 
laserului

Recent Laboratoarele 
procedeu datorită că.

Amicii Parîngului
în Retezat

ter-
mult nici mai

Vf. Peleaga

casă. La îndemnul șoferului 
carc-și privește semnificativ 
ceasul, pornim în sfîrșit spre 
autobuz. Pe serpentinele ce 
ne îndepărtează acum de cres
tele îndrăgite, se aud, cu in
tonații de regret, strigătele de 
„Holariu", însoțite de aceleași 
glume și bună dispoziție. Cînd 
ultimul sosit a urcat în mași
nă, autobuzul — parcă șl el 
întristat — se pune în mișca
re. Pentru cîteva clipe o tă
cere apăsătoare cuprinde gru
pul și toți privesc spre vîrfu- 
rile ademenitoare, care dispar 
unul cîte unul cînd autobuzul 
se înscrie pe cotiturile dru
mului. In cele din urmă, at
mosfera optimistă se restabi
lește, mulfumită cîntecelor șt 
amintirilor, încă atît de proas
pete și pe buzele tuturor apa
re fireasca întrebare : pe cînd 
excursia următoare ?

banei, devenită dintr-o dată 
neîncăpătoare. La scurt timp 
după aceea, îndeplinind o- 
bișnuitele formalități, membrii 
cercului aveau să-și cunoască 
locurile de odihnă. Dar cine 
avea chef de somn ? Instalat! 
în jurul a două mese alătura
te, stimulați de mișcarea din 
timpul urcușului spre cabană

Stimuîaji de vremea fru
moasă care s-a încăpățînat 
parcă să persiste, mai ales, 
pe vîrful munților înălbifi de
ja de prima zăpadă, membrii 
cercului turistic „Amicii Pa- 
ringului" de la l.U.M. Petro
șani, au continuat bunele tra
diții instaurate de la Înfiin
țarea cercului, efect ui nd în 
zilele de 10 și 11 noiembrie 
1973, o excursie în grup pe 
crestele Masivului Retezat.

Forfota din jurul autobuzu
lui ce își aștepta pasagerii în 
fafa sediului O.J.T. din Petro
șani, anunța de la bun înce
put o atmosferă de bună dis
poziție ce însoțește întotdea
una veselul grup. Intr-adevăr, 
pe tot parcursul ce a conti
nuat pînă aproape de cabana 
Pietrele, glumele și cîntecele 
au făcut parte din atmosfera 
antrenantă, ce avea să fie pe 
întreg traseul excursiei tova
rășul nedespărfit al amicilor... 
drumeției.

O ceafă densă ce se zărea 
prin negurile aburinde ale au
tobuzului a pus fa grea în
cercare speranțele temerari
lor turiști. Cu atît mai plă
cută Ie-a fost apoi surpriza, 
cînd ajungînd la Clinic, în 
locul ceții Ie-a apărut pe cer 
imensa lună plină și aerul ta
re adus de pe creste. In acest 
decor de o neasemuită fru
musețe, ora de mers pînă 
cabană a fost prea scurtă 
să răsplătească dorințele 
frumos ale îndrăgostifilor 
natură. Și, iată, în curînd 
părîndu-le în fafă luminile 
micto-cabanelor complexului 
de la Pietrele. Aici, noi sur
prize plăcute. Grupuri de a- 
ceeași molipsitoare veselie 
din Timișoara, Cluj, Orăștie 
și chiar Petroșani, împresura
seră deja sala de mese a ea-

dificilul traseu care se 
mină nici mai 
puțin decît în 
(2 511 m) cel mai înalt din
masiv. In fine, cîfiva, dintre 
cei mai comozi, se rezumă Ia 
„plimbări" pe Valea Pietrele 
sau Valea Stînișoarei, în to
vărășia razelor unui soare re
vărsat cu dărnicie peste Văi
le și culmile, acum pe jumă
tate acoperite, de o manta al
bă ce va dăinui pînă în pri
măvară. Orele se scurg pe 
neobservate și încetul cu în
cetul grupurile se reîntorc pe 
cărările ce converg toate spre 
același punct: cabana Pietre
le.

Masa de prînz este acum 
mai savurată ca niciodată. 
Sticlele de Pepsi și bere se 
golesc într-un ritm care nu 
mai surprinde pe nimeni, căci 
timpul trece pe neobservate 
și toată lumea înțelege că a 
sosit vremea întoarcerii spre

' S-v

In acest an, extracția de 
cărbune va crește din nou 
în U.R.S.S. și va ajunge la 
cifra record de 660 milioa
ne tone. Acest lucru este de
terminat de dezvoltarea si
derurgiei, chimiei, energeti
cii și altor ramuri industria
le. Statul și sindicatele caută 
să ușureze cit mai mult con
dițiile de muncă ale mine
rilor. Sporul extracției de 
„aur negru" se obține în 
U.R.S.S. pe seama automati- 

și mecanizării proce- 
de producție.
se aduc 

și moderne : 
miniere de

,Bell Telephone" au brevetat 
la o pagină întreagă de ziar 

și fixată 
secunde. Este vorba de o Iec- 
în patru secunde, înlocuiește 
mare capacitate. Acest proce- 

experimentare, constă într-o 
t, 

de 16 mm din material plastic 
o rază laser cu o intensitate varia- 
desenează o figură formată din

un procedeu datorită căruia 
poate fi transmisă într-o localitate îndepărtată 
pe un microfilm în patru 
tură laser. Transmiterea, 
folosirea unui canal cu o 
deu, aflat încă în fază de 
adevărată decupare a imaginii în stratul opac de bismut, 
care 
transparent de 
bilă. Această 
puncte.

acoperă * filmul 
către 
rază

Globule roșii perfect conservate 
în oseminte vechi de peste 

5 00 de ani
O expediție științifică mexicană a descoperit la 

Tl.atelolco, unde se află azi orașul Mexico, în oseminte, 
care datează din anii 1100-1500 e. n., globule roșii în 
perfectă stare.

In aba- 
mașini 

combi- 
mare

zării 
selor 
taje 
noi 
ne
productivitate, materiale me
canizate pentru armare și 
altele. Din punct de vedere 
al înzestrării tehnice, pre
cum și din punctul de vede
re al condițiilor de muncă, 
în prezent, minele din 
U.R.S.S. se aseamănă cu u- 
zine bine amenajate.

FEMINA b FEMINA b FEMINA
...Modă

Pro sau contra
La apariția pantofilor cu 

talpa neverosimil de groasă 
am zimbit. Am încercat o 
pereche de pantofi, alta, a 
treia și le-am înapoiat vânză
toarei. Nu credeam că se 
vor găsi amatoare care să 
se „cocoțe** de bună voie 
pe această nouă formă de în
călțăminte atît de incomodă. 
Căci, dacă din punct de ve
dere estetic părerile pot fi 
împărțite, rămîne de netăgă
duit verdictul de „incomod" 
daț de bietele picioare 
,,martirizate**. Și, totuși, acești 
pantofi se cumpără, se poar
tă. De ce ? Pentru că sînt 
moderni, pentru că magazine
le sînt pline . <’ 
că... așa sîntem 
le ! De 
juns la 
talpă 
ciorului 
dispune 
se și fracturi.
nalt, specific ^Cestui tip de în
călțăminte, modifică poziția 
normală a piciorului, impin- 
gindu-l spre înainte și for- 
țîndu-l să se sprijine prea 
mult pe degete. Pantofii șl 
in special cizmele prea 
strimte modifică și împiedică

circulația normală a sînge- 
lui. De ce atunci să purtăm 
încălțăminte nu numai inco
modă dar și dăunătoare să
nătății ? Avem dreptul să 
înqălțăm ceea ce ne place. Dar 
în același timp, avem dreptul 
și datoria de a ne opune u- 
nei mode care ne pune în 
pericol sănătatea.

Cîte ceva despre... 
arta culinară
DESERTURI DE SEZON

lată două rețete economi
ce și rapide care se pot pre
găti in această lună de toam-........... 9'n& tîrtfie.

de ei, pentru
i noi femei- 

curind, medicii au a- 
concluzia că această 

prea groasă dă pi- 
nesiguranță și îl pre

ia alunecări, entor- 
Tocul prea î-

TARTA DE FRUCTE

mi
se

Timp de preparare 45 
nite. Pentru 6 persoane 
iau 150 grame făină (echiva
lent cu 6 linguri), o jumătate 
de linguriță de drojdie, două 
ouă intregi, un pahar cu apă, 
350 grame fructe amestecate 
(prune, pere, gutui), zahăr 
pudră, unt. Se curăță fruc
tele de coajă și semințe și 
se taie in bucățele. Peste 
ele se presărează 4 linguri de 
zahăr și se pun intr-o tigaie 
adincă in care s-a topit o lin
gură de unt. Se lasă la foc 
incet să clocotească, inăbu-

șit, 10 minute. In acest timp 
se pregătește un aluat ca de 
clătite din făină, drojdie, 
ouăle bătute ca pentru omle
tă și apă. Se mai adaugă pu. 
țin unt in tigaie și se ames
tecă cu furculița pe fund ca 
să nu se prindă fructele. Se 
toarnă aluatul peste fructe 
și se acoperă cu un capac 
timp de 8-10 minute. Se răs
toarnă apoi totul pe o farfurie, 
se presară zahăr in tigaie și se 
pune tarta cu cealaltă par
te in jos. Se presară zahăr 
deasupra se acoperă și se ține 
din nou la foc 5-8 minute. 
Apoi se scoate și se poate 
servi atit caldă
s-a răcit.

său vad cunoscut sub 
numele de privalul Dună
rea veche", va dobîndi pînă 
la sfîrșitul actualului cin
cinal noi valențe econo
mice. De curînd au înce
put aici primele lucrări 
înscrise în programul de 
amenajare complexă a zo
nei ;
de 3 
derea 
bie a 
multe 
pacitate vor evacua 
provenită din infiltrații. O 
mie din cele 1 600 hectare 
ce vor fi desecate urmea
ză să fie irigate. O parte 
din terenul respectiv va 
fi plantat cu piersici, mig
dali și smochini, iar alta 
va fi rezervată pentru o 
întinsă grădină de legume 
și un iaz de pește. Ori
ginalitatea și frumusețea 
peisajului creează, de ase
menea, condiții pentru or
ganizarea aici a unei pu
ternice baze turistice și de 
agrement.

amintite. Un dig lung 
km va bara pătrun- 

. apei pe vechea al- 
fluviului, iar mai 
pompe de mare ca- 

apa

Parașutistul
Cîte ceva despre

rechini

CREMA DE

cit și după ce

DOVLEAC

cuptor un do-in
in felii groase de 

s-a format o 
care se încre-

Se coace 
vleac tăiat 
1-2 cm. Cind 
crustă aurie
țește, se scot feliile din cup' 
tor, 
lițele formate la coacere 
se zdrobește miezul 
castron. Se 
zeamă de 
puțin zahăr 
ră de unt. 
Se servește 
de vișine
rece cu frișca.

se inlătură coaja și pe- 
?' 

intr-un 
adaugă puțină

lămiie (facultativ) 
pudră și o lingu- 

Se freacă spumă, 
călduță cu boabe 

din dulceață sau

EVA

la 
ca 
de 
de 
a-

și de ozonul aerului cu mires
me de brad, drumeții noștri 
aveau să încingă o masă cum 
numai acolo sus, în vecinăta
tea piscurilor semețe se poate 
întîlni. In cele din urmă, a- 
vertizați de apropierea orei 
de stingere, membrii grupu
lui se retrag, de data aceasta 
spre locurile de odihnă, deși 
veselia — care a cuprins a- 
cum ca într-o singură familie 
pe toii cei de iată — atinsese 
cotele unui entuziasm gene
ral.

Și, iată, zorii unei zile de o 
frumusețe fără seamăn, eare 
avea să fascineze și pe cel 
mai insensibil dintre cei pre
zent i. După un dejun, de da
ta aceasta mai frugal, se aleg 
traseele după preferință și™ 
posibilități. Cei mai multi se 
îndreaptă spre Valea Stîni- 
șoarei și parcurg apoi Șeaua 
Retezatului, Vf. Bucura, 
Curmătura Bucurii și revin la 
cabană prin Valea Pietrelor. 
Alții — mai puțini — preferă

Aurel DULA

ghinionist
Un parașutist se pregătea 

•să sară din avion pentru pri
ma oară. înainte de lansare 
instructorul îi dădu acestuia 
ultimele sfaturi:

— Ține minte în momentul 
deschiderii clapei avionului 
numeri pînă la zece, după ca
re tragi de primul inel pentru 
a deschide parașuta. Dacă din 
întîmplare parașuta rămîne 
imobilă, tragi de cel de-al 
doilea inel de siguranță. După 
ce ai ajuns jos, pe pămînt, aș
tepți camionul care te va re
aduce la aeroport.

înțelegător, tînărul parașu
tist se aruncă

primul inel, dar parașuta 
se deschise. Stupefiat tra
de cel de-al doilea, dar și 
data aceasta parașuta re

fuză să-1 asculte. Aducîndu-și 
aminte de camion murmură 
în sinea sa : oare camionul va 
ajunge la timp !

„Copoii marini**, cum sînt 
numiți adesea rechinii, pot 
simți 100 kg de sînge dizol
vat în zeci de mii litri apă 
marină. In acest moment ei 
capătă o stare de furie pro
vocată de foame și mușcă toa
te obiectele care plutesc. Re
chinul rănit într-un asemenea 
moment este sfîșiat în bucăți 
de ceilalți rechini.

Din 1917 pînă în 1969, se 
cazuri
oame-

Dezlegarea
prot

Metoda
analitică (1)

în gol. Trase
de 
nu 
se 
de

cunosc peste 600 de 
cînd rechinii au atacat 
nii, jumătate din ele termi- 
nindu-se în mod tragic. Dar 
nu toți rechinii atacă oamenii. 
Din 250 de specii de rechini, 
numai 12 fac parte din aceas
tă categorie. Cel mai sîngeros 
animal de pradă este puter
nicul rechin alb, pe care ma
rinarii il denumesc „moartea 
albă".

Reluăm rubrica de șah care 
se adresează tuturor amatorilor, 
dornici să pătrundă tainele șa
hului artistic, unde nu poate să 
nu se simtă ca intr-o țară fer
mecată cu surprize 
la fiecare pas I 
este o comoară 
vante ! Amintim 
această rubrică

delicioase 
Șahul artistic 

de idei capti- 
câ, incepind cu 
toate proble-

mele pe care le publicăm fac 
obiectul unui concurs permanent 
de dezlegări ce vor fi trimise 
pe adresa : Prof. Roangheți Ion 
cartier 8 Martie Bl. 28/34 Pe- 
trila.

Pentru a rezolva o problemă 
de șah, numeroși amatori utili
zează metoda numită eliminare 
(efectuarea tuturor mutărilor po
sibile ale fiecărei piese , albe și 
observarea rezultatului obținut 
după fiecare răspuns al negru
lui). Această metodă este foarte 
lungă și transformă problema 
intr-o veritabilă bătaie de cap. 
Metoda analitică constă în eli
minarea situației regelui ne
gru, care ne ajută să stabilim 
ideea dezvoltată de autor și so
luția problemei.

In miniatura (problemă cu cel 
mult 7 piese) de mai jos, rege
le negru se găsește în poziția 
de pat. Trebuie făcut mat in

două mutări, aceasta impune 
păstrarea D. și T. deci una din 
cele două piese se va retrage. 
După această constatare solu
ția este evidentă ! Soluția va 
apare în rubrica 3.

Prof. Ion ROANGHEȘI
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Micro foileton
tine le e irică. De 
fotografiat". De-a- 
intru In cofetărie

Cu musca pe...
Bine că te văd, Ioane l“. Și 

amicul mi se că/ără de gît : 
„Hai, intră cu mine la o cafea". 
„Nu pot c-am mai băut una"‘. 
„N-are nimic, bei un citric". „Nu 
pot c-am mai băut unul". „N-a
re nimic, stai cu mine". „Nu 
pot că n-am timp". „Dar te rog 
eu, numai cinci minute**. „Bine, 
cinci minute stau** — și intra
răm la cofetărie. Fum. Un ium 
care ignora anunțul de pe pe
rete „Fumatul interzis". Mese
le ocupate toate. Nu-i nimic, 
servim la... botul calului. Adi
că arpicul. In nici două minute, 
patru mese s-au eliberat com
plet. Amicul îmi dete mina și 
mă rugă să mai vin la Vulcan. 
„Acum poți, dacă te grăbești, 
să pleci". „Dar, de fapt, nu 
mi-ai spus nimic", îi zisei. „Nici 
n-am avut ce. Am vrut să beau 
o cafea și eu, ca oamenii, stînd 
la masă". „Și, nu puteai ?". 
„Fără tine, acum,

a naibii chestie l Plecasem să 
nu pierd autobuzul de Uricani. 
In Lupeni, după ce mi-am ter
minat treburile chiar simțeam 
nevoia de o cafelufă. Intru la 
cofetărie. Cu chiu, cu vai, gă
sesc un Ioc liber. Dar nu m-am

instalat bine că deodată, în ju
rul meu cîteva mese erau... li
bere. Pînă mi-am băut cafeaua 
s-au mai eliberat cîteva. Parcă 
era un făcut 1 M-am întors la 
Petroșani. Creierul îmi era... 
de-avalma. „încerc" și la cofe
tăria de lingă mine. Aceeași 
scenă. Două mese s-au eliberat 
urgent. Trei zile n-am mai pu
tut mînca nimic. I-am telefonat 
amicului la Vulcan: „Spune-mi 
secretul cu cofetăria". ..Vin eu

inline Ia Petroșani, la... o cafea 
fi-1 explic pe viu". Următoarea 
zi, cînd intrarăm împreună, în 
cofetăria arhiplină, Intr-un mi
nut avurăm două mese libere.
„N-ai observat, îmi zise ami
cul, toți cei ce se grăbesc să 
plece sînt din tagma pletoșilor 
care se simt cu musca pe... ple
te. Și nu de 
aparatul de 
cum nu mai 
fără aparat.

I 
I

REBUS ■ REBUS
ORIZONTAL: 1. începe cu

înțepături j 2. Blind la modul 
cel mai... ironic ; 3. Expoziții

de... noutăți vechi ; 4. Lege 1 
- Determină o deplasare pre
cisă (tehn.) - Ironizare in fi-

nai I; 5. Ironii de... apă mul
tă - Neamț... superior 
ronia... aschimodiei 
zero ; 7. Afectat
la nivelul nervilor 
cu aproximație I;
toamnelor... — ... dar mai ales 
a păsărilor ; 9. Ironia bu
turugii 
roniei..
Bine crescuți,

; 6. I- 
Unu la 

de ironie 
- E liber 

Ironia8.

; 9-
Expiați în cinstea i- 
...luați din 

fără i
i stil I ; 10. 
ironie I;

Fabulă cu 
periufă

• ••
i

Un careu;4 2 3 Â s c 7 B 9 *0

2

3

A ■ n
5
6 a
7

8

is L
«

....

IO

VERTICAL : 
ră document ; 
de mistere ;
...dar încăpăținat ca un catir; 
4. Ironii ale erorilor; 5. Ba
zalt... — ... din var I - Scoase 
din mal!; 6. Ironia prostului 
gust - Ironii cu adresă ; 7.
Năvălitori - Ironie a... fine
ții ; 8. Hrube fără intrare! 
- Ironia crucișătoarelor (pl) ; 
Ironia automobilului in ori
ent - Ieșit... ; 10. ...cu apti
tudini de înstrăinare.

cu sau fă- 
Jongleori 

Neutru... —

Ion LEONARD

Ion LIClU

Fotoliul, 
Unul mai mare în rang, 
Evident, 
întoarse privirea 
Un pic 
Foarte mirat, 
Căci tocmai îl făcuse 
Alt scaun, 
Mai mic.

— Fie-mi iertat, 
Tovarășe șef, 
Știu că nu aveți chef 
Să umbiați neferchezuit ■ 
Doar stați pe post de elefant! 
Și, negreșit, 1
Ați vrea i 
Prin ce miracol, n _.......—
Aveți pe spate nițel var, 
O dîră albă, măricea.

— Eu?
— Da ! 
—Ei, aș !
— Pe cinstea mea!
— De unde oare dragul 

meu ?!
— E fleac, lăsați, vă periii 

eu! !
Fotoliul atenționat, 
Pe sine însuși incitat 
Mai, mai pe loc să se aprindăl 
Se cercetă lung in oglindă, I 
Dar... n-avea firicel de var... 
Rosti, deci, apăsat și clar:

— De ce-ți bați gura, 
sărăcuța ? 

Ia nu-mi umbla cu periuța !
Morala :

Servilul își cîntă refrenul | 
Doar unde găsește... terenul, i

atent

I 
I

să fiți elegant, 
tiracol, n-am habar!

I
I
I

I
I

N. POP |

In chirurgia obstreticală 
modernă, operației cezariene 
îi revine meritul de a fi sal
vat multe vieți de femei, 
de a fi adus pe lume un ma
re număr ,de copii. Perfecți
onarea anesteziei și a reani
mării, apariția și folosirea 
antibioticelor au lărgit și 
mai mult limitele securității 
mamei și copilului. Mitolo
gia greacă afirmă că Dioni- 
sos, zeul vinului, s-ar fi năs
cut printr-o asemenea opera
ție. Părăsind terenul alune
cos al legendei, autorii vechi 
menționează că Scipio Afri
canul, celebrul dușman al 
lui Hanibal, și nu mai puțin 
vestitul Iulius Cezar și-ar 
datora viețile tot operației 
cezariene. In evul mediu, bi
serica a permis secționarea 
corpului femeii decedate 
pentru a putea fi botezat co
pilul. Jaques Nufăr, castra
tor de porci din Siegerhau- 
ser, în secolul XVI face pri
ma operație atestată docu
mentar după eșecul a 13 
moașe de a extrage copilul 
din corpul soției sale. Mai 
tîrziu. Trautmann (1610) u- 
zează și el de cezariană dar. 
apar și păreri contrarii, du
pă cum e aceea a lui Mau
riceau care califică operația 
drept „inumană, crudă și 
barbară". Desigur, această 
apreciere nemăgulitoare avea 
la bază o totală ignorantă 
în privința anesteziei, în pri
mul rînd, și, evident, lipsei 
mijloacelor de reanimare, 
necunoașterii regulilor de 
asepsie și antisepsie. ca să 
nu mai vorbim despre teh
nica deficitară nepusă la 
punct a operației în sine. Cu

toate că uneori se extrăgea 
un făt viu, operația era des 
urmată de hemoragie sau in
fecție. Plaga uterină nu se 
sutura și nu se luau măsuri 
de asepsie. Abia după 1880, 
odată cu apariția posibilită
ților de luptă antimicrobia- 
nă, se practică cezariene ur
mate de succes deplin.

In România, prima opera
ție cezariană atestată docu-

Istoricul 
operației
cezariene

mentar a fost executată ia 
Iași, în anul 1890, de către 
dr. V. Bejan. Această inter
venție a fost practicată asu
pra unei femei cu o înălțime 
de un metru și zece centi
metri, deci asupra unei pi
tice. Iată cum descrie dr. V. 
Bejan, în pitorescul limbaj 
al timpului, mersul inter
venției chirurgicale : „Luănd 
toate aceste în considerațiu- 
ne, mă a făcut să mă gân
desc la cezaretomie, singurul 
mijloc prin care se putea ter
mina facerea, cu oarecare 
șanse pentru mumă și mai 
cu seamă pentru
S-a încălzit și desinfectat 
cameră la Institut, s-au 
at toate precauțiunile de 
antiseptie, la oara 6 p.m. am 
procedat la operațiune"...

copiL.. 
o 

lu-

După ce descrie în amă
nunțime tehnica folosită care 
diferă mult de cea actuală, 
dr. V. Bejan continuă : „Pu- 
năndu-se iodoform în canti
tate suficientă pe plagă, s-a 
aplicat pansamentul antisep
tic care s-a fixat prin un 
bandaj. In timpul operațiu- 
nei a funcționat vaporisato- 
rul așa că s-a operat sub o 
atmosferă de fenol. Femeia 
s-a deșteptat greu din narco
ză, a început să vorbească. 
I s-a dat vin rece și i s-a fă
cut o injecțiune cu morfină"

Peste noapte se vede că 
operata a fost agitată întru- 
cît dimineața, bandajul — 
zice autorul — „s-a deplasat 
în sus, aceasta din cauză că 
femeia în timpul nopții cu 
toate că era păzită de două 
eleve a fost foarte neastîm- 
părată. I se face injecțiune 
cu morfină, i se dă cham
pagne rece și gheață".

La ședința Societății de 
medici și naturalist: din 
Iași, cei prezenți i-au cerut 
o seamă de amănunte doc
torului, s-au discutat destul 
de aprins principiile inter
venției, modul, împrejurări
le, indicația acesteia. Prima 
operație cezariană făcută la 
noi a produs multă vîlvă în 
lumea medicală și cea laică. 
Poate zîmbim, amuzați la 
terminologia folosită acum 
83 de ani, poate sîntem mi
rați, pentru noi rămîne însă 
un fapt de îndrăzneală crea
toare, un jalon de istorie a 
medicinei românești...

Dr. Viorel MORARU, 
Spitalul unificat Lupeni
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Jubileul unei prestigioase instituții
de învățămînt superior

(Urmare din pag. 1) 

zinte omagiul lor, ca actuali 
elevi dar viitori studenți, a- 
cestui eveniment. Pioniera 
Daniela Ghidiu, de la Școala 
generală nr. 4 din Petroșani, 
a transmis salutul organizației 
municipale a pionierilor spu- 
nînd: „Sîntem alături de 
dumneavoastră, așa cum sîn
tem permanent alături cu bi
ruințele și sărbătorile părinți
lor noștri, mineri ai Văii Jiu
lui, acești oameni minunați ai 
adîncurilor".

In continuare au vorbit 
prof. ing. Vasile Poboran, de
can al unicei facultăți a Insti
tutului de mine la înființarea 
sa, studentul Aurel Stanciu, 
prof. dr. ing. Ștefan Covaci, 
minerul șef de brigadă Petre 
Constantin, Erou al Muncii So
cialiste, inginerul Emil Muru, 
directorul E. M. Vulcan. Vor
bitorii au evidențiat rolul 
complex al acestei unități de 
învățămînt superior în forma
rea specialiștilor printr-o sis
tematică raportare la produc
ție, în spiritul măsurilor ela
borate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie a.c., 
și a indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. înaltul 
nivel al activității, eficiența 
învățămîntului (95 la sută din 
absolvenți lucrează în mine
rit) au fost subliniate de tova
rășul ing. Ioan Mineu, care a 
insistat asupra faptului că în
săși amplasarea I.M.P. în Va
lea Jiului demonstrează juste
țea indicațiilor partidului 
nostru de a integra învăță- 
mîntul cu cercetarea și pro
ducția. Au mai vorbit tovară
șii Dumitru Lăzăroiu și Dio- 
nisie Balint care au scos în 
relief importantele funcții 
politic-educative și de mo
bilizare ale Uniunii Asociați
ei Studenților Comuniști, ex
periența și rezultatele ' 
la Institutul de mine 
troșani.

In cadrul adunării 
tovarășul Dionisie Balint 
înmînat, din partea biroului 
C.C. al U.T.C. și al U.A.S.C.R., 
„Drapelul organizației U.T.C." 
și „Diploma de onoare" Asoci
ației Studenților

bune de 
din Pe-

festive,
a

Comuniști

institutului 
și talentati

Pentru jubileul 
acești pasionați 
studenti, pe care mîine îi vom 
întîlni in abataje, au pregă
tit un spectacol unitar, con
densai, de mare frumusețe și 
sugestivitate prin simboluri
le cuprinse, prin evoluția lui 
generală.

In prima lui parte, specta
colul a cuprins o evocare dra
matică pregătită de regizorul 
Ion Simionescu. Substanța e- 
vocării ne comunică, prin i- 
magini de generoasă plasti
citate, într-o concepție com
plexă, legătura indestructibi
lă a Institutului de mine cu 
munca minerilor din Valea

Răspundem celor ce ne scriu
> VASILE URSACHI, U- 
ricani, intrucît în perioada 
anilor 1961—1963 ați între
rupt activitatea salariată des- 
făcînd contractul de muncă 
cu E.M. Uricani în vederea 
satisfacerii obligațiilor mili
tare, vechimea dumnea
voastră neîntreruptă în ace
eași unitate se determină 
prin însumarea perioadei an
terioare și ulterioare între
ruperii respective care, po
trivit prevederilor anexei 
VII de la H.C.M. nr. 914/1968. 
se includ în calcul, dacă 
v-ați reîncadrat în muncă, 
în aceeași unitate. în termen 
de cel mult 90 de zile de la 
data satisfacerii obligațiilor 
militare.

I
*»

ii Valter apără Sarajevo11
»*«
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$ mondial,
„Bătălia de pe 

e- 
eroismului colectiv, 
inestimabile pentru 
și independentă na-

Istoria patetică a mișcării 
de rezistență a poporului iu
goslav tafă de năvălirea hit- 
leristă a iurnizat cineaștilor 
din fara vecină și prietenă 
generoase subiecte, încărcate 
toate de profunde semnificații 
umane. Eroii peliculelor ins
pirate din istoria rezistentei 
ne-au rămas în memorie ca 
pilde de integritate morală, 
ca adevărate etaloane ale e- 
roismului.

Exemplul cel mai edificator 
pentru viziunea oamenilor de 
film din Iugoslavia asupra e- 
venimentelor celui de-al doi
lea război mondial, fusese, 
fără îndoială, 
Nerelva", această amplă 
popee a 
a jertfei 
libertate 
fională.

„Valter 
semnat de 
Kravavac, 
nerată de aceeași viziune, re- 
luînd chiar, intr-un alt regis
tru, tema eroismului colectiv.

Hajrudin Kravavac întăreș
te o opinie mai de mult în
colțită în conștiința noastră, 
anume aceea că filmul iu
goslav inspirat din cronica 

apără Sarajevo", 
talentatul Hajrudin 
este o operă ge-

din Institutul de mine din Pe
troșani. Spontan, imnul „Trei 
culori cunosc pe lume" a iz
bucnit din sute de piepturi, 
formîndu-se un impresionant 
cor al patriotismului studen
țesc. Diplome de onoare au 
mai fost atribuite inginerului 
Ilie Rotunjeanu, președinte al 
Consiliului U.A.S.C., studenți
lor Aurel Stanciu, Iuliu Al- 
dea, Cristina Knebel, Lucian 
Moga și loan Trosan.

In încheierea adunării fes
tive consacrată aniversării a 
25 de ani de existență a Insti
tutului de mine din Petroșani, 
a vorbit tovarășul Ioachim 
Moga, care a arătat că între
gul proces instructiv-educativ, 
în acest sfert de secol, și-a 
tras seva din însăși experien
ța bogată a minerilor Văii 
Jiului cu a căror activitate 
munca studenților și a cadre
lor didactice s-a împletit per
manent. In cei 25 de ani — a 
spus vorbitorul — baza mate
rială a învățămîntului supe
rior minier a cunoscut un ade-

Foto : I. LICIU

Simpozion

Spectacol festiv
Instantaneu din finalul spectacolului festiv prezen

tat de studenții I.M.P.

Jiului. După evocarea muncit 
plină de abnegație și dăruire 
patriotică a minerilor, sec
vențe ale evocării vorbesc 
într-un iei condensat și reți
nut despre evoluția institutu
lui, despre baza materială 
care facilitează un invă(ămînt 
de înaltă calitate, viata și ac
tivitatea complexă a studen
ților. Aceste momente sînt 
deosebit de elocvente asupra 
unei realități ce o urmărim 
permanent — Institutul de 
mine este un veritabil centru 
de cultură, legat prin fire 
trainice și purtînd amprenta 
tradițiilor generoase ale mi
nerilor din Valea Jiului.

Dansurile populare din a-

< ION PĂLIMAKU, 
troșani. Aveți drept la 
lariu majorat de 120 lei 
post.

Pe-
sa- 
pe

vechime în serviciul
dum-

♦ PETRE GUIȚĂ, Vul
can. Ținînd seama de cei 12 
ani
T.C.M.M., de situația 
neavoastră familiară, vă sfă
tuim să renunțați la intenția 
de a vă muta în altă locali
tate. Problema se poate re
zolva prin ajutorarea mate
rială a părinților în limita 
posibilităților de care .dis
puneți, fără a recurge în a- 
cest scop la dezbinarea fami
liei.

& ANONIM, Vulcan. Pri
mită cu întîrziere, corespon
dența dumneavoastră și-a 

rezistentei are o trăsătură do
minantă : realismul romantic 
(nu este nici un paradox in 
această definiție) al narațiu
nii cinematografice. Acest a- 
liaj al patosului romantic și 
al realismului tulburător În
nobilează pînă și elementul 
de aventură din morfologia 

Carnet cinematografic
filmului, acordîndu-i o dublă 
iunctionalitate: de suspense 
și de pistă a investigației psi
hologice.

„Valter apără Sarajevo" de
monstrează, în ultimă instan
ță, că legile unul gen — care 
după un anumit timp tind spre 
uzura morală, tind să soluțio
neze conflictul la nivelul lo
cului comun — au suficiente 
resurse emoționale, capabile 
să confere credit întjmplării 
născute sub zodia excepțio
nalului. Kravavac impune, 
prin urmare, și un adevăr es
tetic, anulînd scepticismul 

vărat salt. Azi, institutul dis
pune de laboratoare moderne, 
cabinete, o bibliotecă mare, 
cămine confortabile. Tuturor 
acestor eforturi pe care le-a 
făcut partidul și statul nu li 
se poate răspunde declt prin- 
tr-o pregătire temeinică, îm
pletită cu munca concretă. 
„Sînt cunoscute eforturile deo
sebite ale partidului și statu
lui nostru îndreptate spre 
dezvoltarea continuă a bazei 
energetice a țării, spre valori
ficarea superioară a resurse
lor materiale de care dispu
nem — a spus tovarășul Ioa- 
chim Moga. Acest lucru a fost 
subliniat de secretarul gene
ral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, În
deosebi cu prilejul vizitei de 
lucru întreprinsă în Valea 
Jiului în toamna anului trecut. 
Sarcinile trasate minerilor de 
a spori continuu producția de 
cărbune — și îndeosebi de 
cărbune cocsificabil — revin 
în mare măsură inginerilor, 
specialiștilor din bazinul Văii 

ceasta zonă folclorică sau din 
judef, pline de grafie, tortă și 
plasticitate, ni-i arată pe' stu
denți sensibili Ia valorile cul
turii noastre populare. Ta
lentul tinerilor studioși se 
desprinde și din evoluția so
liștilor vocali, cu remarcabi
le calități artistice.

Fiind un remarcabil succes 
al studentilor-artiști, spec
tacolul a încheiat zilele jubi
liare ale Institutului de mine, 
sugerînd, prin tinerețea și 
vivacitatea Iui, disponibilită
țile multiple ale celor ce se 
pregătesc cu rîvnă și seriozi
tate, învățînd, muncind și 
prețuind munca.

pierdut actualitatea. Pe vi
itor, vă rugăm ca materiale
le trimise redacției să fie 
semnate, indicîndu-ne tot a- 
tunci locul dumneavoastră 
de muncă și funcția ce o în
depliniți în procesul de pro
ducție, eventual și adresa.

pu- 
cu 
în

< EUGEN STAVICI, Vul
can. Intrucît se confirmă o- 
ficial pierderea arhivei din 
perioada anilor lucrați la co
operativa „Deservirea", 
teți cere reconstituirea 
martori a vechimii dv.
muncă. In acest scop, adre- 
sați-vă comitetului sindica
tului din unitatea unde mun
ciți, solicitînd reconstituirea 
vechimii, indicînd perioada 
cît și martorii cu care ați 
lucrat împreună.

care acuză de epuizare și 
standardizare sfera tematică a 
evenimentelor războinice.

Acțiunea peliculei se pe
trece în cea din urmă perioa
dă a războiului, în acea pe
rioadă în care mașina de răz
boi a lui Hitler dă semne de 
agonie, iar piloanele celui

de-al treilea Reich — conce
put să dureze 1 000 de ani, e- 
vident, doar în fantezia ma
ladivă a zugravului dement 
și a acolifilor săi — troznesc 
lamentabil. Filmul oglindeș
te, deci, un moment istoric de 
mare tensiune, moment în 
care nici chiar statul major de 
la Berlin, nici cei mai a- 
propiafi lachei ai hienei de 
ia Berchtesgaden nu mai cred 
în victorie. De aceea, 
cest motiv se aruncă 
luptă fără sorți de 
coloana a cincea a lui
naris, vrînd să zădărnicească

din a» 
într-o 

izbîndă 
Ca-

de cărbune 
diminuarea 

sens

Jiului, chemați să aplice noi 
tehnologii, să creeze mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate 
și productivitate, adaptate 
condițiilor Văii Jiului, mașini 
și utilaje care să ducă la spo
rirea producției 
concomitent cu 
efortului fizic. In acest 
trebuie să continue activitatea 
de cercetare și proiectare- a ca
drelor didactice și studenților 
din Petroșani. Sînt meritorii 
și măsurile luate de organiza
ția de partid și conducerea 
institutului pentru transpune
rea în viață a sarcinilor stabi
lite de plenara din iunie a 
Comitetului Central al parti
dului cu privire la organiza
rea și perfecționarea învăță
mîntului, la legarea lui de 
practică. Faptul că mai multe 
catedre și discipline își des
fășoară cea mai mare parte 
din activitate pe platforme 
industriale, crearea ătelierului- 
școală, organizarea practicii 
și cercetării științifice repre-

• Ieri după-amiază la cămi
nul cultural din Bănița a fost 
susținută expunerea „Politica 
externă a României, politică 
de pace și colaborare frățeas
că", urmărită cu mult interes 
de către participant!. Pentru 
astăzi, la ora 16, artiștii ama
tori au pregătit un program 
artistic pe care-1 prezintă 
pentru locuitorii comunei.

• „Tineretul și progresul 
tehnico-științific contemporan" 
este tema expunerii ce o orga
nizează astăzi, la ora 18, cămi
nul cultural din Cimpa.

• Căminul cultural de la 
Cîmpu lui Neag a organizat 
mai bogat sfîrșitul săptămînii. 
Cerută de specificul localită
ții, dezbaterea cu tema „Pre
gătirea alimentației animale
lor în sezonul de iarnă", care 
a avut loc aseară, a fost apre
ciată pentru conținutul ei. As
tăzi, la ora 12, brigada științi
fică se va afla printre mun
citorii forestieri de la Buta, 
răspunzîndu-le la întrebări. 
Tot astăzi, la ora 18,30 Ia că
min, locuitorii din Cîmpu lui 
Neag vor dezbate Decretul 
Consiliului de Stat cu privire 
la măsurile de dezvoltare a 
bazei energetice și’de -folosire 
mai judicioasă a combustibi
lului și energiei, care oferă 
tuturor oamenilor muncii un 
cîmp larg de acțiune și iniția
tivă individuală și colectivă. 
In continuare va fi prezentat 
un spectacol folcloric.

opozifia partizanilor iugos
lavi. împotriva serviciului de 
spionaj fascist, împotriva 
planului „Laufer" se Îndreap
tă mișcarea condusă de legen
darul Vladimir Perie, alias 
Valter.

Conflictul stabilit înire ocu- 
panfi și partizanii d-in Saraje
vo oferă șansa transferării 
centrului de greutate al Ul
mului pe un plan psihologic.

Atmosfera de incertitudine, 
creată de apariția unul fals 
Valter, este un autentic exa
men'al statorniciei umane, 
prilej de revelare a adevăra
telor dimensiuni morale.

Victoria mișcării de parti
zani se datorește, in primul 
rînd, încrederii — în pofida 
repetatelor încercări — în a- 
devărul mobilizator al acțiu
nii. Dușmanul nu va ști nici- 
cînd cine este adevăratul Val
ter, deoarece întreg orașul dă 
dovadă de un eroism exem
plar, p/edind pentru nepieri
toarea frumușele a solidarită
ții umane. Acest mesaj al fil
mului va rămîne în memorie 
și după ce luminile din sală 
se aprind.

Al. COVACI

zintă începuturi 
ce trebuie dezvoltate".

In încheiere, tovarășul Ioa
chim Moga a felicitat cadrele 
didactice și studenții acestui 
prestigios institut de învăță
mînt superior pentru rezulta
tele obținute de-a lungul a 
25 de ani de existență și le-a 
urat noi succese în activitatea 
de perspectivă.

Intr-o. atmosferă de fierbin
te dragoste și recunoștință 
pentru partid, intr-un vibrant 
elan patriotic și atașament 
față de partid, sutele de parti
cipant la adunare au trimis 
o telegramă adresată Comite- 

. tului Central
Comunist 
tovarășului 
Din nou a 
imn „Trei 
lume" 
lungi pentru partidul nostru.

Adunarea festivă jubiliară 
a Institutului de mine din 
troșani a luat sfîrșit cu 
spectacol festiv susținut 
studenți.

al Partidului 
Român, personal 
Nicolae Ceaușescu. 
răsunat melodiosul 
culori cunosc pe 

urmat de ovații înde-

Re

® La Iscrom, căminul cul
tural oferă oamenilor muncii 
activități și mai diferențiate. 
Ieri, în localul grădiniței s-a 
desfășurat o activitate de edu
cație materialist științifică — 
„Adevărul despre om și na
tura înconjurătoare" — și în 
sala bibliotecii seara de poe
zie „Străveche și tînără țară" 
urmată de un program cultu- 
ral-educativ. Pentru astăzi, Ia 
ora 10, căminul și-a propus 
acțiunea „Răspunderea famili
ei pentru viitorul națiunii" la 
care participă dr. Nicolae 
Scărlătoiu și procurorul I. Pi
per, La ora 17, dezbaterea pu
blică „Partidul Comunist Ro
mân — promotor al legalității 
socialiste".

• La căminul cultural din 
Jieț este organizată astăzi, la 
ora 19, dezbaterea publică 
„Buna gospodărire a surselor 
energetice, îndatorire patrio
tică a fiecărui cetățean".

ETAPA
Ne aflăm în fața antepenul- 

timei etape a turului campio
natului diviziei A și lupta pen
tru puncte devine tot mai a- 
prigă. Fiecare echipă vrea să 
intre în iarnă cu o zestre cît 
mai substanțială, știind că în 
retur punctele se cîștigă și mai 
greu. De aceea se pare că eta
pa de azi va fi una dintre cele 
mai disputate din actuala e- 
diție a campionatului, în nici 
unul din cele nouă meciuri a- 
le etapei neputîndu-se da un 
pronostic sigur.

— La Pitești, F.C. Argeș va 
primi vizita Universității Cra
iova care va face totul să se 
mențină pe locul prim, cel pu
țin cu actuala diferență de 
puncte, deși în ultimul timp

Avancronică fotbalistică
manifestă o formă oscilantă. 
Poate reintrarea lui Oblemen- 
co le va reda echilibrul. Pe de 
altă parte și argeșenii sînt 
dornici să se remarce și să 
ocupe un loc mai bun în clasa
ment și s-ar putea să reușeas
că. Evident, acest, meci este 
derbiul etapei.

— La Cluj, C.F.R.-ul pri
mește vizita echipei Dinamo 
care în Ultimul timp a avut o 
comportare mult sub valoarea 
lotului de care dispune. Poate 
tocmai de aceea se va între
buința la maximum 
reabilitare și refacerea 
nului pierdut.

— La Constanța, unul 
tre meciurile mai calme 
etapei, gazdele fiind în 
sură să cîștige cele două punc
te în dauna A.S.A. Tg. Mureș, 
puncte care le-ar asigura în 
continuare locul doi în clasa
ment.

— La Arad, Politehnica Iași 
vine cu ambiții, dar după ul
timele evoluții ale echipei 
U.T.A. nu vedem cum s-ar

pentru 
tere-

din- 
ale 

mă-

promițătoare

BRIMDă

A ieșit din mină doar de 
cîteva minute și a venit direct 
în biroul șefului de sector. Și-a 
scos casca, a așezat-o pe ge
nunchi și ne-a privit liniștit cu 
ochii aceia pe care n-am să-i 
uit niciodată. Erau atit de albi, 
aiît de luminoși în contrast cu 
iafa „pudrată" de cărbune. Pă
rea obosit după șutul de dimi
neață, dar numai o aparentă.

/-am spus că doresc să-I cu
nosc, să aflu de la el cum mun
cește în colectivul sectorului I 
al minei Paroșeni. Nu și-a pu
tui stăpîni surprinderea :

— Dar de ce m-afi ales toc
mai pe mine ? Doar sînt și alți 
oameni buni în sector. Eu 
să spun despre mine ?

Așa s-a legat dialogul cu 
munistul IO AN DEMETER, 
ner șef de brigadă la abatajul 
6132 din blocul III centru, sec
torul I.

Se confirmau încă de la în
ceput modestia și simplitatea 
acestui om, trăsături despre 
care ortacii săi mi-au vorbit cu 
elocventă.

Din tot ce spunea comunistul 
Demeter, din cuvintele sale 
„potrivite" am înțeles că mun
ca constituie pentru via/a sa 
nu numai o datorie fundamen
tală, ci însăși sensul existentei 
în societate.

„Mi-am văzut întotdeauna 
de treabă și n-am admis chiu
lul, lucrul de mîntuială și indis
ciplina în muncă. In brigada

ce

co- 
mi-

Țițeica
Cu prilejul împlinirii unui 

secol de la nașterea marelui 
matematician român Gheorghe 
Tițeica, la Liceul din Uricani 
a fost organizat un simpozion 
comemorativ. Profesorul Ro
meo Șișiroi și elevul Gheor
ghe Năstase din clasa a Xli-a 
au vorbit despre viața și acti
vitatea științifică a ilustrului 
matematician, 
a fost completat 
rea unor lucrări 
tate, fotografii și 
diafilme.

Simpozionul 
de prezenta- 
de speciali- 
proiecții de

Aurelia CIȘMILEANU, 
elevă

a XV-a
putea ele realiza, nici măcar 
parțial.

— S.C. Bacău va avea oca
zia să scape de „lanterna ro
șie", meciul cu Politehnica 
Timișoara netrebuind să pu
nă probleme. Un eșec le poa
te fi fatal băcăuanilor.

— La Brașov se întîlnesc 
„Steagul roșu" și Universita
tea Cluj, ambele cu compor
tări neconcludente în acest 
campionat. „U“ Cluj va face 
tot posibilul să producă o sur
priză.

■— La București, Sportul stu
dențesc contează pe două 
puncte în dauna Petrolului și 
este de presupus că le va rea
liza.

— Jiul primește vizita e

chipei Steaua, care în ulti
mul timp a marcat o frumoa
să revenire, ajungînd pe lo
cul trei în clasament. Oaspe
ții de azi dispun de o echipă 
tînără cu mai multi interna
ționali și cu cîteva talente ca
re bat în prezent la poarta na
ționalei. In fața acestui lot 
valoros jiuliștii vor trebui să 
opună un joc plin de elan, dar 
și o bună organizare a acțiu
nilor pentru a continua șirul 
victoriilor lor din ultima vre
me. O victorie de prestigiu, 
printr-un concurs favorabil al 
altor meciuri, i-ar putea sălta 
astă seară pe locul trei în cla
sament. Credehn în posibilită
țile echipei, în sprijinul pu
blicului, credem în victorie.

★
In meciul disputat ieri. Ra

pid nu a reușit — în ciuda ti
nerei echipe pe care a alini
at-o în această confruntare cu 
siderurgiștii reșițeni — să-i 
învingă pe aceștia, terminînd 
indecis cu scorul de 0—0.

loan BOGDAN

este un organism VIU...
mea nu există astfel de cazuri. 
Dacă cineva ar încerca să fa
că așa ceva, nu l-ar mai primi 
ceilalți mineri între ei. In cel 
14 ani de cînd sînt șef de bri
gadă, colectivul meu și-a rea
lizat și depășit întotdeauna 
sarcinile de plan. Mi-au plăcut 
oamenii și m-am legat de ei. 
Aproape că n-aș putea trăi fă
ră ortacii de la mină. Intre noi 
există relații de colaborare și 
întrajutorare în muncă, de sti
mă și respect prietenesc. Șe
fii de schimb GHEORGHE VOI- 
NEA, IOAN VINTILA, EUGEN 
MICLOȘ și ION PETRILA sînt 
ca fra|ii mei. Lor le datorez 
mult din realizările obținute.

La 10 octombrie mi s-a pro
pus să preiau și conducerea 
brigăzii de la abatajul 6133. 
pentru că amîndouă panourile 
au fost cuprinse în acordul glo
bal și trebuia să rămînă un 
singur șef de brigadă care să 
le coordoneze. La început n-am 
prea vrut să primesc. Aceasta și 
pentru că ortacul meu IOAN 
DIACONU, care conducea bri
gada respectivă, era bun Jn 
funcția de șei, îmi era și prie
ten, dar am înțeles cerințele 
producției mai presus de alte 
probleme. Acum ne aflăm în 
curs de organizare, dar am con
vingerea că șefii de schimb de 
aici Vasile Bărbăcaru, Ioan 
Moisiuc, Gheorghe Bădoi și Ioan 

Exploatarea
de gospodărie locative

Petroșani
*

anunță toți locatarii Imobilelor proprie
tate de stat că ultima zl pentru înche
ierea contractelor este data de 5 decem
brie 1973.

Pentru a evita aglomerațiile Ia încheierea contractele» 
pentru locuințe, E. G. L. Petroșani a organizat echipe care 
se vor deplasa Ia fiecare loeatar ce nu și-a încheiat con
tractul.

Locatarii care nu sînt găsiți aeasă de echipele E.G.L. 
se vor prezenta imediat Ia sediul E. G. L. Petroșani din 
str. Cuza Vodă, nr. 23 pentru încheierea contractului de 
închiriere.

Actele necesare pentru preschimbarea contractului:
— buletinul de identitate al titularului de contract;
— dovadă de salarizare pentru cei eu un salariu tarifar 

mai mic
— cuponul
Vă rugăm 

de închiriere.

de 1600 lei;
de pensie pentru pensionari.
să nu neglijați preschimbarea contractului

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani

anunță.
punerea în funcțiune a complexului de 

curățătorie chimică — vopsltorle 
șl spălătorie.

Se primesc comenzi de la populație și uni
tățile socialiste prin centrele de primire-predare 
din localitățile Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ani- 
noasa, Petrila, Lonea și Uricani.

s-o 
co
urt 
să

Diacona mă vor ajuta în mobi
lizarea oamenilor Ia treabă. 
Știți dumneavoastră, brigada 
nu-i ea o mașină pe care 
pornești și s-o oprești la 
mandă. Colectivul ei este 
organism viu, care trebuie
aefioneze din conștiință. Dacă 
nu apelezi Ia sufletul omului, 
nu faci nimic. Șl, planul se 
face cu oamenii. Combinele din 
cele două abatafe nu lucrează 
singure".

Ascultîndu-I pe acest vete
ran al minei mi-au revenit în 
minte aprecierile inginerului 
IO AN VASILESCU. șeful secto
rului I; Să conduci timp înde
lungat o brigadă de mineri și 
să o men|ii tot timpul 
în rînduf colectivelor fruntașe 
constituie, fără îndoială, un 
merit al omului căruia i s-a Inț 
credințat această funcție de 
mare răspundere în cadrul u- 
nui sector de producție. Mi
nerul Ioan Demeter este un om 
destoinic, bun organizator al 
procesului de producție, știe 
să-și Împartă oamenii în func
ție de cerințele fiecărui Ioc 
de muncă și mai ales are da
rul de a-i face să înțeleagă ce
rințele momentului.

In urmă eu puțin timp omul 
acesta a ieșit din mină, l-am 
spus că doresc să-l cunosc și, 
în ochii pe care n-am să-i uit 
niciodată, a apărut lumina unei 
înalte demnități umane.

Cornel HOGMAN ’

/
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Solemnitatea decoram
tovarășului Paul Niculescu-Mizil

ULTIMELE ȘTIRI

la împlinirea Oștim ii i
Ultimele știri

li

vlrstei de 50 de ani »
(Urmare din pag. 1) Niculescu-Mi-

ii l: lS"

tantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

In aplauzele celor prezenți 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
înmînat tovarășului Paul Ni
culescu-Mizil Ordinul „23 Au- 
gust“ clasa I, conferit pentru 
contribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea. politicii partidului 
și statului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a îmbrățișat cu căldură pe

tovarășul Paul 
zii.

Doresc ca în 
dueprii de partid, al Comitetu
lui Executiv, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Mi
niștri — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să adre
sez felicitări tovarășului Paul 
Niculescu-Mizil cu prilejul 
decorării și, desigur, și cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani, să-i urez multă să
nătate și succes în activitatea 
sa.

Adresîndu-se 
general 
cerii de 
varășul 
a spus :

Mulțumesc cu toată căldura

numele con-

secretarului 
al partidului, condu- 
partid și de stat, to- 
Paul Niculescu-Mizil

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii noastre de partid și 
de stat pentru această înaltă 
cinstire, pentru distincția ce 
mi-a fost conferită, pentru fe
licitarea adresată. Doresc să 
vă asigur pe dumneavoastră 
toți, dragi tovarăși, că și în 
viitor voi face totul pentru a 
sluji cu credință partidul, po
porul, țara, pentru a înfăptui 
politica, partidului nostru, spre 
binele țării, al poporului ro
mân, pentru cauza socialismu
lui.

După înmînarea înaltei dis
tincții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au în
treținut cordial cu sărbători
tul.

Emiratelor Arabe Unite

Lucrările Adunării Generale a O.N.U
Intervenția reprezentantului României

în Comitetul pentru problemele economice

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

partidului nostru, faptului că 
întregul partid, conducerea sa, 
din rîndul căreia face 
Paul Niculescu-Mizil, 
nează cu fermitate 
traducerea în viață a 
politici.

Adresînd incă o dată cele 
mai calde felicitări, în nume
le Comitetului Central, al 
Consiliului de Stat, al guver
nului, precum și al meu per
sonal, tovarășului Paul Nicu
lescu-Mizil, doresc să exprim 
convingerea noastră comună 
că în muncile pe care le în
deplinește în momentul de 
față, ca și în muncile pe care 
i Ie va încredința partidul în 
viitor va depune toate efortu
rile pentru a realiza neabătut 
politica partidului, a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea mi
nunatului program 
de Congresul al 
partidului nostru.

Perspectivele care 
fața noastră sînt mari, 
tem în pregătirea noului cin
cinal, care va prevedea sarcini 
de mare importanță pentru 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste, pentru ridicarea ni
velului de civilizație a între-

parte 
acțio- 

pentru 
acestei

elaborat 
X-lea al

stau în
Sîn-

guluj nostru popor. Fără îndo
ială, realizarea tuturor acestor 
sarcini de viitor cere eforturi 
susținute din partea fiecărui 
membru al partidului 
a fiecărui activist, a 
rui tovarăș care 
diferite însărcinări în 
cerea de partid și de stat, așa 
cum cere o activitate intensă 
din partea fiecărui cetățean 
al țării noastre. Datoria fie
căruia dintre noi este ca — în 
funcțiile încredințate de partid 
și de popor — să facem totul 
pentru a îndeplini ' cu cinste 
aceste însărcinări; să de
monstrăm în muncă, în viață, 
că încrederea acordată de 
partid și popor este pe deplin 
meritată prin felul în care 
fiecare acționează pentru în
făptuirea politicii partidului, 
a sarcinilor încredințate.

Sînt sarcini mari în activi
tatea internațională de dez
voltare a colaborării cu toate 
țările socialiste, 
re a politicii de 
laborării cu 
le care luptă 
voltarea lor independentă, cu 
toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, 
pentru afirmarea în lume a 
principiilor de egalitate, de

nostru, 
fiecă- 

are 
condu-

de promova- 
lărgire a co- 
toate țări- 
pentru dez-

respect al independenței, su
veranității, a politicii noi, care 
să asigure fiecărei națiuni 
dezvoltarea corespunzător do
rințelor sale. Trebuie să men
ționez că și în această privin
ță Niculescu-Mizil și-a adus 
și își aduce contribuția sa, 
împreună cu întregul colectiv. 
Fără nici o îndoială că și în 
viitor va acționa în toate îm
prejurările pentru înfăptuirea 
acestei politici, care corespun
de pe deplin intereselor în
tregului nostru popor.

înalta distincție ce ți s-a a- 
cordat astăzi reprezintă o pre
țuire a activității tale de pînă 
acum și totodată aceasta con
stituie și o obligație pentru 
viitor în realizarea politicii 
generale a partidului.

Cu aceste sentimente și gîn- 
duri, aș dori să urez tovară
șului Niculescu-Mizil ani 
mulți, multă sănătate, putere 
de muncă, de a face totul 
pentru a-și îndeplini în cele 
mai bune 
sale ca 
activist 
muncă, 
le !

Multă sănătate și fericire, 
ție și întregii tale familii 1

președin- 
Stat al 
România 
fericire, 

bune

KUWEIT 24 (Agerpres). — 
Mircea Malița, reprezentant al 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a fost primit de emirul Kuwei
tului, Sabah al Salem Al Sa
bah, căruia i-a înmînat un 
mesaj personal din partea șe
fului statului român.

Emirul Kuweitului a mulțu
mit călduros pentru mesajul 
primit și a transmis 
telui Consiliului de 
Republicii Socialiste 
urări de sănătate și
împreună cu cele mai 
sentimente pentru poporul ro
mân prieten. El s-a referit la 
aspecte ale situației din Orien
tul Apropiat, poziția celor do
uă țări și acțiunile politice în
treprinse pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile în 
această regiune.

Au fost abordate, de aseme
nea, relațiile de colaborare 
dintre Kuweit și România, fi
ind subliniate posibilitățile de 
lărgire a acestora, în interesul 
celor două popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

ABU DHABI 24 (Agerpres). 
— Șeicul Zayd Bin Sultan al 
Nahyan, președintele Emira
telor Arabe Unite, l-a primit 
pe Mircea Malița, reprezen
tant al președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care i-a înmînat un 
mesaj personal din partea șe
fului statului român.

Președintele Emiratelor A- 
rabe Unite a mulțumit cordial 
pentru mesajul primit, trans- 
mițînd cele mai călduroase u- 
rări de sănătate și fericire 
președintelui Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu, 
de prosperitate popprului 
mân prieten.

In cursul convorbirii ce
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme referitoare 
la situația din Orientul Apro
piat precum și acțiunile poli
tice .inițiate în vederea instau
rării unei păci juste și durabi
le în regiune. Totodată, s-au 
trecut în revistă relațiile din
tre. România și Emiratele A- 
rabe Unite și posibilitățile dez
voltării acestora.

de
Și 

ro-

a

Reuniunea miniștrilor
afacerilor externe dintr-o serie

de țări arabe

NEW YORK 24 — Cores
pondentul Agerpres. C. Ale- 
xandroaie, transmite : „Rapor
tul Consiliului de adminis
trație al Programului Națiu
nilor Unite pentru mediul în
conjurător" (UNEP) a consti
tuit obiectul discursului ros
tit în Comitetul pentru pro
blemele economice al Adună
rii Generale de reprezentatul 
țării noastre. Ion Goriță.

Raportul prezintă un bilanț 
pozitiv al activităților Con
siliului vizînd îndeplinirea 
mandatului încredințat la se
siunea trecută a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — printr-o 
rezoluție elaborată de un grup 
de state, între care și România 
— precum și aplicarea mă
surilor adoptate de Conferin
ța de la Stockholm.

Reprezentantul României a 
subliniat necesitatea ca orice 
acțiune referitoare la mediul 
înconjurător să se desfășoare 
în baza principiilor unanim 
recunoscute ale dreptului in
ternațional, ale respectării 
stricte a independenței și su
veranității naționale și dreptu
lui suveran al fiecărui stat 
de a adopta decizii și măsuri 
conforme propriilor sale inte
rese, fără a se prejudicia. în 
același timp, interesele altor 
țări.

Chezășia obținerii unor re
zultate fructuoase rezidă 
în abordarea tuturor pro
blemelor cooperării în a- 
cest domeniu 
tul înțelegerii și 
mutual, al bunei 
al dorinței de a
realizarea unor progrese cres- 
cînde în protejarea și amelio
rarea condițiilor de viață pe 
planeta noastră.

Relevînd însemnătatea faci
litării de către U.N.E.P. a 
schimbului de informații în 
domeniul protejării mediului 
uman, reprezentantul român 
s-a pronunțat pentru crearea 
unui birou internațional în 
vederea centralizării, . analiză
rii și difuzării acestora , pentru 
realizarea unor programe vi
zînd încurajarea unei largi 
cooperări internaționale în

în spiri- 
interesuluî 
vecinătăți, 

contribui la

elaborarea de tehnologii de 
producție, cu un grad redus 
de poluare și facilitarea tran
sferului lor către statele în 
curs de dezvoltare, precum și 
pentru abordarea în 
unor centre 
cercetării, 
U.N.E.P., a 
sînd aceste

România, 
dezvoltare, 
crearea unor asemenea 
tre și este gata să 
favorabil eventuala amplasare 
pe teritoriul ei a unui centru 
de cercetări, într-un domeniu 
care ar putea fi stabilit ulte
rior. De asemenea, U.N.E.P. 
îi revin sarcinile rezolvării 
unor programe concrete de 
natură să faciliteze formarea 
de personal național calificat, 
precum și organizării, în spe
cial pentru statele în curs de 
dezvoltare, a unor cursuri per
manente de formare post-uni- 
versitară în domeniul politicii 
ecologiei și a gestiunii resur
selor naturale.

★
NEW YORK — Corespon

dentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie, transmite: Comitetul 
pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Ge
nerale a adoptat trei proiecte 
de rezoluție privitoare la tra
tatul de neproliferare. nego
cierile de dezarmare și, res
pectiv. transformarea Oceanu
lui 'Indian într-o zonă a păcii.

Primul document, supus a- 
probării Comitetului de un

cadrul 
internaționale ale 
cu participarea 

unor teme intere- 
state.
țară în curs de 

este interesată în 
cen- 

examineze

grup de 23 de state. între oa
re și România, vizează con
vocarea, în jurul datei de 5 
martie 1975. a unei conferin
țe internaționale a statelor 
parte la Tratatul de neproli
ferare a armelor nucleare. în 
scopul de a trece în revistă, la 
5 ani de la intrarea în vigoare 
a acestui tratat, mandatul de 
funcționare a documentului, 
pentru a se asigura transpu
nerea în viață a prevederilor 
sale. 1

Rezoluția a fost adoptată cu 
66 de voturi, 2 contra și 10 ab
țineri.

Al doilea document, supus 
aprobării de un grup de 12 
state, între care și România, 
la punctul „Dezarmarea gene
rală și totală : raportul con
ferinței Comitetului de dezar
mare de la Geneva", a întru
nit 66 de voturi, nici unul con
tra și 23 de abțineri.

Al treilea document adoptat 
de Comitetul politic vizează 
transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii, lip
sită de arme nucleare. Rezo
luția, supusă aprobării comi
tetului de 10 state membre, 
cere tuturor țărilor să accepte 
principiile și obiectivele con
ținute în Declarația asupra 
transformării Oceanului In
dian într-o zonă a păcii — ca 
o contribuție constructivă la 
întărirea securității regiona
le și internaționale.

Documentul a fost adoptat 
cu 77 de voturi, nici unul con
tra și 29 de abțineri.

condiții sarcinile 
membru de partid, ca 
de partid, în orice 

în toate împrejurări-

ALGER 24 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite: Sîmbătă 
seara, la Palatul Națiunilor, 
din Alger, au început lucrări
le reuniunii miniștrilor aface
rilor externe dintr-o serie de 
țări arabe, consacrată pregăti
rii conferinței la nivel înalt a 
statelor membre ale Ligii A- 
rabe, care va avea loc tot în

capitala algeriană, la începu
tul săptămînii viitoare. Reuni
unea, care a fost deschisă de 
Abdelaziz Bouteflika, minis
trul algerian al afacerilor ex
terne. urmează să examineze 
diferite probleme referitoare 
la situația din Orientul Apro
piat, la posibilitățile existen
te pentru instaurarea păcii în 
zonă.

Toastul tovarășului Paul Niculescu-Mizil Întîlnire între reprezentanți militari
(Urmare din pag. 1)

încercat să fac acest lucru 
intrînd Ia început în rînduri- 
le tineretului comunist și, 
apoi, în rîndurile Partidului 
Comunist Român. Doresc să 
spun că partidul este acela 
care m-a educat, care m-a a- 
runcat în luptă, care m-a o- 
bișnuit să învăț din succese, 
dar m-a obișnuit să învăț și 
din propriile neîmpliniri, lip
suri și neajunsuri, care m-a 
format ca militant revoluționar. 
Iată de ce, cu acest prilej, 
doresc să exprim recunoștin
ța mea față de partid, recu
noștința mea față de tovarășii 
cu care am lucrat de-a lungul 
apilor, recunoștința mea față 
de colectivul de conducere a 
partidului din care 
Sînt fericit că fac 
rîndurile Partidului 
Român, partid care
le merit de a fi organizat și 
condus lupta revoluționară a 
poporului nostru în epoca cea 
mai rodnică și mai glorioasă 
a istoriei sale, epoca revoluției 
și împlinirilor socialiste. 
Niciodată în trecutul său po
porul român n-a avut o ase
menea forță, putere unită, 
conștientă, care să-l însufle
țească, să-l organizeze și să-l 
conducă în lupta sa 
emancipare, pentru o 
mai bună, 
socială, pentru fericire 
este 
mân.

Aș 
acest 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa ho-

fac parte, 
parte din 
Comunist 

are mare-

tărîtoare în întărirea rolului 
conducător, revoluționar ai 
partidului nostru, în întărirea 
unității rîndurilor sale, în e- 
Iaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului de accelerare 
a progresului economic și so
cial, pentru a ajunge mai re
pede țările avansate, de acce
lerare a procesului de ridicare 
a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului nos
tru, în întreaga politică de 
construcție a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Nu 
spun un secret pentru nimeni 
amintind că de numele secre
tarului general al partidului 
este strîns legată elaborarea 
și înfăptuirea politicii noastre 
externe atît de activă și de 
prețuită de poporul nostru și 
Pe plan internațional ; politi
ca de dezvoltare a relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu 
toate țările care au pornit pe 
drumul dezvoltării de sine 
stătătoare, cu toate țările lu
mii, indiferent de orînduirea 
social-politică : de afirmare cu 
toată forța în viața internați
onală a unor raporturi cu ade
vărat noi, bazate pe indepen
dență, pe 
mestec în 
pe dreptul 
a-și hotărî
litica de solidaritate militan
tă cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele 
antiimperialiste, de contribu
ție activă la cauza colaborării 
și păcii internaționale.

Dragi tovarăși,
Vreau să vă asigur că sînt 

conștient de responsabilitățile 
ce-mi revin pentru a fi Ia

al X-Iea 
Naționale

mulțumesc
ceea

ai R.A. Egipt și Israelului

Situația din Grecia
ATENA 24 (Agerpres) — 

Restricțiile de circulație au 
fost complet ridicate sîmbătă, 
la Atena. în baza unui ordin 
semnat de comandantul șef 
al forțelor armate, generalul 
Dimitrios Zagorianakos, infor
mează agenția ANA.

Sursa citată precizează 
restricțiile de circulație
fost ridicate în restul țării la 
începutul acestei săptămîni.

că 
au

ATENA 24 (Agerpres) —• 
Ministrul ordinii publice. Pa- 
nayotis Therapos, și-a prezen
tat. sîmbătă, demisia din ca
binetul grec, din motive per
sonale, se arată într-un co
municat al secretarului pre
ședintelui Republicii Elene, ci
tat de agenția ANA. Demisia 
a fost acceptată. în postul va
cant fiind numit. generalul în 
retragere Vasilios Tsoumbas.

egalitate, pe nea- 
treburile interne, 
fiecărui popor de 

singur soarta : po-
pentru 

viață 
pentru egalitate 

cum 
Partidul Comunist Ro-

vrea să subliniez și cu 
prilej rolul de seamă al

înălțimea cinstirii și încrederi
lor care mi se acordă astăzi. 
Doresc să încredințez pe tova
rășul Ceaușescu, Comitetul 
Central, conducerea noastră 
de partid și de stat, că și în 
viitor voi munci cu toată 
dăruirea, cu toată abnegația, 
cu toată pasiunea, cu tot ceea 
ce pot eu da, pentru a înde
plini sarcinile ce-mi sînt în
credințate de partid, pentru a 
contribui Ia înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului 
și ale Conferinței 
ale partidului.

încă o dată vă
din toată inima, cu tot 
ce am conștient și, în același 
timp, cu tot ceea ce am sen
timental, pentru modul în 
care dumneavoastră, cu toții, 
ați participat la această ani
versare a mea.

Aș propune să ridicăm acest 
pahar pentru minunatul nos
tru popor, pentru noile sale 
succese pe drumul realizării 
istoriei sale conștiente, a bu
năstării și a fericirii lui; pen
tru partidul nostru și pentru 
înfăptuirea neabătută a rolu
lui său de forță conducătoare 
a poporului în lupta pentru 
socialism și comunism ; pentru 
triumful ideilor socialismului, 
comunismului și păcii inter
naționale ; pentru deplina re
ușită și succesul 
Comitetului 
tiv y pentru 
gată și sănătatea tovarășului 
Ceaușescu, a tovarășei 
Ceaușescu, a familiei sale; 
pentru viață îndelungată și 
sănătatea dumneavoastră a tu
turor, pentru familiile dum
neavoastră !

activității 
nostru Execu- 
viață îndelun-

CAIRO 24 (Agerpres). — 
La kilometrul 101 pe șoseaua 
Cairo—Suez, sîmbătă a 
loc o nouă întîlnire între 
prezentanți militari ai 
Egipt și Israelului. Ca și 
precedente, reuniunea de
bătă a fost consacrată exami
nării unor probleme privind 
traducerea în viață a preve
derilor recentului acord de

avut 
re- 

R.A. 
cele 
sîm-

consolidare a încetării focului. 
Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al O.N.U., reluat de agen
țiile U.P.I. și Reuter, în cursul 
discuțiilor „au fost explorate 
diferite căi de aplicare a se
parării și dezangajării forțe
lor".

Totodată, s-a precizat că 
următoarea reuniune va avea 
loc duminică, 25 noiembrie.

♦

Expozlție 
„Dimltrle Cantemir“

Cun:o din Peru

Președintele Libiei și-a încheiat vizita
in Iugoslavia

BELGRAD 24 — 
dentul Agerpres, S. 
cu transmite : In 
tul dat publicității

Corespon- 
Morcoves- 
comunica- 
la înche

ierea vizitei în Iugoslavia a 
președintelui Republicii Ara
be Libia, Moamer Geddafi, se 
relevă că în convorbirile pc 
care le-a avut cu președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, s-a procedat la un schimb 
de păreri în probleme interna
ționale actuale și din 
relațiilor bilaterale.

Părțile au acordat o 
deosebită situației din 
tul Apropiat, reafirmînd 
pacea în această zonă nu va 
fi instaurată atît timp cît nu 
va fi lichidată ocuparea de că
tre Israel a teritoriilor arabe 
și nu vor fi asigurate drep
turile legitime ale poporului 
arab al Palestinei în confor
mitate cu rezoluțiile O.N.U. 
Cei doi președinți și-au expri
mat dorința că Marea Medi-

sfera

atenție
Orien- 

că

EfflEflJO
DUMINICA, 25 NOIEMBRIE

PETROȘANl — 7 Noiem
brie : Departe de Tiperrary; 
Republica : Organizația ;
PETRILA : Queimada ; LO- 
NEA — Minerul : Fluturii 
sînt liberi ; ANINOASA : Or
ganizația : VULCAN : Anto- 
niu și Cleopatra : LUPENI 
— Cultural : Conspirația ; 
Muncitoresc : Ordonanța Sel- 
menko ; URICANI: Ceața.

LUNI, 26 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Valter apără Sarajevo: 
Republica : Ciprian Porum- 
bcscu : PETRILA : Queima
da ; LONEA — Minerul : 
Fluturii sînt liberi ; ANI
NOASA : Organizația ; VUL
CAN : Adio Petersburg ; 
LUPENI — Cultural: La 
răscruce de vînturi ; Munci
toresc : Ordonanța Selmen- 
ko ; URICANI: Ceața.

6,00 Buletin de știri : 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal : 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilustra
te muzicale ; 9,00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor ; 10,30 Succese ale 
discului — muzică ușoară ; 
11.00 Buletin de știri ; 11,05
întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
11,35 Formația Sincron : 12,00 
De toate pentru toți ; 13,00
Radiojurnal ; 13,15 Unda ve
selă ; 13,45 Sport și muzică; 
16,15 Stele ale cintecului : 
Doina Badea, Dova și Char
les Aznavour ; 17,00 Cîntec, 
joc și voie bună ; 17,30 Azi, 
în România ; 17,40 Pagini din 
operete ; 18,00 Divertisment 
pentru orchestră simfonică 
de Marțian Negrea ] 18,30

Muzică populară ; 19.00 Ra
diojurnal ; 19,15 Estrada du
minicală ; 20,20 Trofeul
„Carpați" la handbal mascu
lin : România — Iugoslavia. 
20,45 Consemnări ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,10 Panoramic 
sportiv ; 22,50 Moment poe
tic ; 23,00 Dans non-stop ; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03
— 5,00 Estrada nocutrnă.

12,30
13,00
15.45
17,00

Bună dimineața !.
Cravatele roșii.
Film serial. Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei.
Album duminical.
Magazin sportiv.
O nouă ediție a filmu
lui serial: Schulmeis- 
ter.

Redacția ți administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

17,50
18,00

20,10

20.40
20.45

22,00
22,15

Publicitate.
Gong în etapa finală a 
concursului coral
„Cîntare patriei".
1001 de seri.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Handbal masculin : Ro
mânia — Iugoslavia 
(repriza a Iî-a).
Publicitate.
Film artistic.
Premieră pe
Program de

Telejurnal. Sport.

Colombo, 
tară, 
circ.

LUNI, 26 NOIEMBRIE
17,30 Curs de limbă france

ză. Lecția 70.
Telex.
Avanpremiera săptă- 
mînală.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Arad.

18.30 Căminul.
18.50 Pagini din opere.
19,15 Publicitate.

18,00
18,05

18.15

terană se va transforma într- 
o zonă a securității, păcii și 
colaborării.

Examinînd relațiile bilate
rale cei doi președinți au că
zut de acord să se formeze în
treprinderi comune în dome
niul agriculturii, construcțiilor, 
pescuitului și să se sporească 
colaborarea în domeniul petro
lului.

Președintele Tito a acceptat 
invitația de a face , o vizită 
oficială în Libia.

TIRANA 24 (Agerpres). — 
In aula Facultății de istorie 
și filologie a Universității de 
Stat din Tirana s-a 
expoziția „Dimitrie 
mir".

La festivitatea de 
dere au participat membri ai 
conducerii facultății, repre
zentanți ai Comitetului alba
nez pentru relații culturale și 
de prietenie cu străinătatea, 
membri ai corpului didactic, 
studenți. Au fost prezenți, de 
asemenea, membri ai Amba
sadei Române la.Tirana.

Profesorul Hylsi Myzyri a 
prezentat o amplă și docu
mentată expunere asupra vie
ții și operei marelui cărturar 
și om politic român. A luat 
cuvîntul. de asemenea, însăr
cinatul cu afaceri a. i. al 
Ambasadei României la Tira
na, Nicolae Stanca.

deschis 
Cante-

deschi-

Î5IMA 24 (Agerpres) — In 
departamentul Cuzco, din sud- 
estul Perului, a fost declarată 
stare de urgență, ca urmare 
a dezordinilor provocate, vi
neri, de elemente reacționare 
— anunță agențiile France 
Presse și TASS. Concomitent 
cu suspendarea garanțiilor 
constituționale; în capitala de-

partamentului au fost introdu
se restricții de circulație între 
orele 19 și 6 dimineața.

Se relevă, pe de altă parte, 
că situația în departamentele 
Arequipa și Puno, unde a fost 
declarată starea de urgență la 
21 noiembrie, s-a normalizat 
ca urmare a măsurilor hotă- 
rîte adoptate de autorități, cu 
sprijinul populației.

PE SCURT

T

O DELEGAȚIE A PARTI
DULUI SOCIALIST FRAN
CEZ, condusă de primul se
cretar al partidului, Francois 
Mitterrand, și-a încheiat vi
zita de opt zile în Iugoslavia, 
anunță agenția Taniug. Dele
gația a fost primită de preșe
dintele Iugoslaviei și președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito.

Declarațiile președintelui
Ecuadorului

QUlTO 24 (Agerpres). — 
Președintele Ecuadorului, Gu
illermo Rodriguez Lara, in
tr-un discurs rostit în orașul 
Latacunga, a reafirmat „drep-

19.20
19,30

20,00

20,05
20,50
21,00

21,50

22 20

1001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii: 

Din Carpați la marea 
albastră.
Ancheta TV. 
Interpretul preferat. 
Revista literar-artisti- 
că TV.
Roman-foileton : Goya 
(I).

24 de ore.

În- 
cîe

3

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring 2 grade.

Minimele : Petroșani — 6 
grade ; Paring — 6 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring — 26 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă. Cerul mai 
mult senin. Dimineața se va 
semnala pe alocuri ceață. 

Vînt slab din sectorul sudic.

tul inalienabil al Ecuadorului 
de a-și exercita suveranitatea 
și jurisdicția exclusivă asupra 
apelor sale teritoriale pe o 
distanță de 200 de mile și de 
a apăra resursele de pescuit 
și viitorul țării".

Președintele Lara a subli
niat că țara sa speră să men
țină relații prietenești cu toa
te țările lumii cu condiția a- 
sigurării respectului strict al 
legilor Ecuadorului și al dem
nității poporului său, precum 
și a salvgardării 
economice a țării, 
le ecuadorian s-a 
asemenea, asupra 
depuse de țara sa 
voltarea industriei petroliere, 
reafirmînd dreptul Ecuadoru- ' 
lui de a-și restabili controlul 
asupra resurselor sale petro
liere.

LA HAVANA au avut loc 
convorbiri oficiale între preșe
dintele Republicii Cuba, Osval
do Dorticos și Stanko Todo
rov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
consacrate discutării unor as
pecte ale evoluției relațiilor 
bilaterale și din sfera situației 
internaționale actuale.

COTIDIANUL CHILIAN 
„LA SEGUNDA" anunță ci
tind surse oficiale, că 88 de 
întreprinderi care intraseră 
sub controlul statului. în pe
rioada de guvernare a Un’-, 
tății Populare au fost trecute, 
din nou, în proprietatea pose
sorilor particulari anteriori. O 
măsură similară a fost luată și 
în privința a 19 proprietăți a- 
gricole din provincia Cautin, 
adaugă agenția France Presse, 
citind din nou surse oficiale.

dezvoltării 
Președinte- 
oprit, de 
eforturilor 

pentru dez-

PREȘEDINTELE VENEZU- 
ELEI Rafael Caldera, a dec
larat că țara sa va cumpăra 
din Cuba 6 500 tone de zahăr, 
menționînd că, în prezent, în
tre cele două părți există con
tacte în vederea studierii po
sibilităților de lărgire a schim
burilor comerciale reciproce.

LA CEA DE-A 30-A EDIȚIE 
A FESTIVALULUI FOLCLO
RIC DIN ORAȘUL 
CAN MILWAUKEE 
sin), ansamblul 
„Viața românească*1, 
tînd dansuri populare din Ol
tenia și Maramureș, a cîștigat 
unul dintre principalele pre
mii oferite participanților.

AMERI- 
(Wiscon- 
folcloric 

interpre-

Evoluția laboratorului spațial
HOUSTON 24 (Agerpres). 

După defectarea unuia dintre 
cele trei giroscoape stabiliza
toare ale laboratorului spa
țial „Skylab-3“, NASA a hotă- 
rît să acorde echipajului, sîm
bătă, o zi de odihnă, pentru 
a-i permite să studieze posi
bilitatea menținerii poziției 
corecte a laboratorului pe 
orbita circumterestră. La cen-

trul spațial de la Houston s-a 
anunțat că mai multe expe
riențe prevăzute în progra
mul de lucru al zilei de vi
neri au fost anulate, astronau- 
ții Gerald Carr, William 
Pogue și Edward Gibson, a- 
flîndu-se în întîrziere față de 
graficul de activități stabilit 
anterior. Se menționează, 
astfel, că Pogue nu a reușit 
luarea primei serii de ima-

GUVERNUL INDIEI a a- 
probat proiectul celui de-al 
cincilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale 
pe perioada 1974—1979. Se 
prevede, printre altele, aloca
rea pentru dezvoltarea econo
mică și socială a sumei de 
533,5 miliarde rupii, de peste 
două ori mai mult decît în 
cincinalul precedent.

IN CADRUL PROCESULUI . 
DE REALIZARE A REFOR
MEI agrari; in peru — 
început în 1969 — au fost ex
propriate apoape 6 milioane 
de hectare aparținînd unul 
număr de 5 500 de latifundiari, 
lichidîndu-se, astfel, 
proprietate funciară.

Procesul de reformă 
în Peru urmează să fie 
iat în 1975.

marea

agrară 
înche-

Kohoutek, 
ora 23,51

care celor

gini ale cometei 
decît vineri la 
GMT.

In momentul în 
trei astronauți li s-a comuni
cat acordarea zilei, de odihnă, 
comandantul misiunii, Gerald 
Carr, a declarat că întrerupe
rea este binevenită, ea per- 
mițînd o apreciere mai bună 
a situației.
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