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La rezultata bune, hună 

dispoziție, hune intenții în fol 
ceea ce trebuie să releve ziua 
dc miinc.
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Să educăm pe toți cetățenii, și în special ti
neretul, în spiritul cultului față de muncă, față 
de munca liberă, despovărată de exploatare din
societatea noastră, singura sursă a progresului

și prosperității poporului nostru, a națiunii 
noastre socialiste, mijlocul principal de afirmare 
a talentului și forței creatoare ale tuturor ce
tățenilor, de manifestare a personalității și auto- 
perfecționare morală a fiecăruia.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, sîmbătă după-amiază, 
ila Palatul Consiliului de Stat, 
pe Alleța-Sa regală, prințul 
Bernhard von Lippe-Blesterfeld. 
al Olandei, care se află într-o 
vizită prietenească în țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului dc 
Stat, George Elian, ambasado
rul României în Olanda. A fost 
de fața Pleter Veecken Putman- 
Cramer, ambasadorul Olandei 
la București.

★
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Republi-

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, simbătă după-amia- 
ză a sosit în Capitală Alteța- 
Sa regală, prințul Bernhard von 
Lippe-Blesterfeld, al Olandei.

La sosire, pe aeroportul Ba
nc a sa. oaspetele a fost în tim
pi nat de Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat. Cornel Burtică, ministrul 
Comerțului exterior. George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Geor
ge Elian, ambasadorul Româ
niei în Olanda. Au fost de față 
Pictor Veeckcn Putman-Cramer, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

MăreJ program de 
perfecționare umană

In . este zile, toți comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii de 
la Exploatarea minieră Petrila 
au urmărit cu viu interes dez
baterile plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie a.c., precum 
și magistrala expunere a secre
tarului general al partidului 
care a clarificat cu multă exigen
ță și principialitate comunistă 
toate problemele de fond pri
vind organizarea activităților i- 
deologice și poLitice de mașă.

Rezolvarea problemelor majo
re, dezbătute și elucidate in lu
crările plenarei, impune parcur
gerea unui drum de durată pe 
care și comuniștii organizației 
noastre de partid sînt hotărîți 
să-1 străbată, îndeplinind pe 
de-a-ntregul hotărî rile partidu
lui privind realizarea mărețu
lui program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Zilele acestea a avut lac șe
dința activului de partid de la 
E.M. Petrila pentru darea de 
seamă. Cu această ocazie, între
gul colectiv de muncă, prin re
alizările dobîndite în activitatea 
de zi cu zi, și-a manifestat din 
nou adeziunea față de politica 
înțeleaptă, profund științifică,

desfășurată de conducerea de 
partid și de stat, profunda sim
patie și admirație față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, iniția
torul vastului program de mă
suri în vederea îmbunătățirii 
muncii politico-educative, epro- 
bat de plenară.

In abatajele și galeriile mi
nei Petrila muncește un colectiv 
sudat, plin dc inițiativă, care
— după cum a scos în eviden
ță și darea de seamă prezenta
tă în fața activului de partid
— a obținut frumoase rezultate 
atît pe linia muncii de partid, 
cit și în activitatea de produc
ție. raportîndu-se nu mai puțin 
de 13 500 tone de cărbune, rea
lizate peste prevederile sarcini
lor de plan. Acest fapt dove
dește înalta conștiință a comu
niștilor organizației noastre de 
partid, a întregului nostru colec
tiv. Desigur realizările dobîndi
te pînă în prezent pot fi încă 
amplificate, acordîndu-se mai 
multă atenție educării politico-

Tiberiu SVOBODA 
membru al biroului comitetului 

de partid E.M. Pctrila
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In primele rînduri,
comuniștii

Am urmărit cu viu interes 
lucrările plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie a. c. Din ex
punerea mobilizatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu am 
desprins, dintre multiplele pro
bleme dezbătute, grija și preo
cuparea permanentă a condu
cerii partidului pentru educa
ția socialistă și formarea omu
lui nou, omul societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, „înfăptui
rea vastului program elaborat 
de Congresul al X-Iea cere 
eforturi serioase din partea în
tregului partid și popor. Se 
impune o disciplină și o ordine 
desăvârșită, mijloacele materia
le și financiare trebuie gospo
dărite cu maximum de efi
ciență. înlăturindu-se orice ri
sipă". Aceste sarcini nu pot fi 
realizate fără mobilizarea mem
brilor partidului, a tuturor ce
tățenilor patriei noastre so
cialiste și fără ca printr-o con
tinuă muncă politico-educativă 
să se asigure afirmarea în via
ță a principiilor comuniste, ale 
eticii și echității socialiste.

Printre căile de promovare 
și afirmare a principiilor comu-

niște, un loc de seamă îl ocu
pă lupta împotriva influenței 
moravurilor burgheze și mic- 
burgheze, manifestate prin a- 
titudinea retrogradă față de 
proprietatea socialistă. In a- 
ceastă privință pe bună drep
tate s-a arătat că furturile, de
lapidările, sustragerile de orice 
fel lovesc în interesele tuturor 
oamenilor muncii, ele fiind acte 
ostile construcției socialiste. 
Același document al plenarei 
mai scoate în evidență și alte 
forme dc manifestare a unor 
moravuri ostile societății noas
tre, printre care so înscriu 
tendința de parazitism, respec
tiv, încercarea de a trăi fără 
muncă sau pe seama muncii 
altora, desfrîul moral, sub ne
numărate forme de manifesta
re, tendința de a duce * viață 
de lux prin cîștiguri ilicite, ne
cinstea, minciuna, carierismul, 
favoritismul, nepotismul etc.

Lupta împotriva acestor ma
nifestări, rămășițe ale trecutu
lui. constituie o îndatorire a

Ioan POP
șeful serviciului control finan

ciar din C.C.P.
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La jumătatea 
trimestrului IV

Buchet 
de succese 
forestiere

Ieri, la ora 15, la redacție 
a sosit o scrisoare semnată 
de inginerul Alexandru To
dor, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular al orașului Vul
can. Autorul informa rcdac- 

•ția că harnicul colectiv al 
șantierului 3 construcții din 
Vulcan și-a îndeplinit pianul 
valoric pe întregul an 197).

Pînă la data dc 2 octombrie 
a. c. colectivul șantierului a 
executat și a dat în folosință 
275 apartamente ••lin cele 331 
planificate pe 1971. Celelalte 
66 de apartamente urmează 
să fie predate la cheie în 
ziua de 30 noiembrie a. c.

îndeplinirea înainte de ter
men a planului valoric are 
la bază creșterea substanțială 
a productivității muncii care 
în comparație cu anul 1970 
cunoaște un spor de 5 702 lei 
pe fiecare salariat.

Calculul pe 9 1 
de asemenea, economii peste 
plan in valoare de 287 000 lei. 
Pe baza rezultatelor obținute 
pînâ acum, colectivul șantie
rului s-a angajat să execute 
pînă la sfârșitul anului o 
producție suplimentară în va
loare de 3 000 000 lei și să 
realizeze încă 100 000 lei eco
nomii la prețul de cost.

LA MINA LUPENI

It. r
luni indică, r 
momii peste

Dinamismul economiei ro
mânești, dezvoltarea capaci
tății tehnice a industriei, ca
re realizează produse tot 
mai competitive cu cele si
milare de peste hotare, au 
consolidat definitiv și edifi
cator poziția României in 
circuitul economic mondial. 
România și-a dezvoltat și lăr
git in permanență comerțul 
său exterior, extinzindu-și, 
totodată, și aria de răspin- 
dire geografică a zonelor de 
desfacere și surselor de apro
vizionare. In prezent. Româ
nia întreține legături de na
tură economică cu 110 țări 
de pe toate continentele, fa-

—\
proximativ 100 in anul pre
cedent) desfășurat în zeci de 
capitale și orașe din Europa, 
Asia, Africa, America Latină 
și Australia. Un număr de 50 
de prezențe, organizate sub 
egida Camerei de Comerț a 
României, au fost mai com
plexe, avînd un caracter co
lectiv : exjxrziții naționale 
proprii, pavilioane generale 
de mărfuri, standuri de pro
duse pe ramuri industriale.

Progresul industriei româ
nești și, îndeosebi, al con
strucției de mașini a facilitat 
și, in același timp, orientat 
participarea țării la un nu
măr tot mai mare dc tîrguri
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ROMANIA
pe meridianele

globului
— Prezențe la tîrguri 

și expoziții internaționale
ță de 29 țări in 1950. Comer
țul exterior românesc, evo- 
Juînd an de an 
namică ridicată 
oară celei înregistrate 
plan mondial — a fost, 
volum, în 1970, cu peste 
la sută mai mare decit 
1965, depășindu-se astfel pre
vederile inițiale ale planului 
cincinal 1966—1970. Anul
1971, conform prognozelor, va 
adăuga un nou spor realiză
rilor anului precedent.

In acest context, partici
pările României la tîrguri și 
expoziții internaționale s-au 
dovedit a fi un mijloc adec
vat pentru informarea par
tenerilor externi asupra posi
bilităților de producție și de 
export ale industriei româ
nești, ele constituind, totoda
tă, un aport substanțial la 
dezvoltarea și lărgirea schim
burilor comerciale, la adinci- 
rea colaborării și cooperării 
iniernaționale a României.

Participările românești la 
confruntări de acest gen au 
cunoscut o amplificare in 
cursul anului 1971, atit sub 
raport numeric, cit mai ales 
în ce privește diversitatea și 
calitatea produselor expuse, 
aria de răspindire geografică. 
Astfel, în acest an, între
prinderile românești de co
merț exterior au participat 
la 120 de tirguri și expozi
ții internaționale (față de a-

intr-o di-
— superi- 

pe 
ca
75 
în

șj expoziții specializate. Trei 
pătrimi din numărul total al 
prezențelor românești pe anul 
in curs au fost tocmai la 
manifestările de acest gen, 
față de 30 la sută în peri
oada 1961—1965.

După cum se știe, Româ
nia iși îmbunătățește con
tinuu poziția pe piața inter
națională de mașini și uti
laje. La tîrgurile și expozi
țiile de la Hanovra, Buda
pesta, Zagreb. Leipzig, Mi
lano. Poznan, Brno, Stock
holm, “ ' —
Damasc, Alger, Viena, Salo
nic, 
cas, 
etc., cele mai 
fost produsele construcției de 
mașini: instalații industriale 
complexe, instalații de foraj, 
material rulant, tractoare, 
mijloace de transport auto, 
intre care și autoturismul 
,DaciaM-l 300, produse ale in
dustriei electrotehnice și elec
tronice ele. De altfel, aceas
tă ramură de bază și una din 
cele mai dinamice ale eco
nomiei naționale a fost re
prezentată la circa două 
treimi din numărul total al 
participărilor românești pe a- 
nul 1971.

II aștept pe minerul șef de bri
gadă Gheorghe Scorpie la sediul 
sectorului și, uite, e trecut bine 
de amiază și tot nu apare. Și 
doar mi-a promis că va ieși mai 
repede din mină ca să mergem 
să-mi arate casa și nevasta și 
copiii. Devin nerăbdător, mă tot 
foiesc pe scaun, nici țipenie de 
om cu care să mai scot o vor
bă. Cu citeva zile in urmă co- 
borisem la el in abataj și-i cu
noscusem oamenii. Nu pot uita 
imaginea lui Romulus Boia, șe
ful de schimb, cel pirpiriu de fe
lul său, care, atunci cind am dat 
cu ochii de el in intersecția ga
leriei de bază cu frontul, mi-a 
tăiat răsuflarea prinzind deoda
tă pe șold, in 
subțire, trei grinzi căzute din ta
vanul scund...

Dar ce-o fi cu Scorpie de nu 
mai vine o dată ? Imi stăruie in 
memorie cele povestite de el la 
un „pahar de vorbă", prinși in
tre stilpii de lemn ai frontului 
înclinat la 40 de grade: „S-a in- 
timplat nu de mult... In miezul 
nopții mi s-a dat deșteptarea, 
m-au anunțat că mi-a murit mi
nerul Tudor Bădin, prins in sur
pare. Pină am ajuns eu, toată

chinga brațului

suflarea era jos, înăuntru. Mi
nerul meu lucra cu doi ortaci 
la suitorul pentru atacarea aba
tajului... In timpul șutului a in
trat să copturească tavanul in 
suitor, dar a pufnit de sus foro- 
tul, a venit o muglă de cărbune 
și i-a făcut ceață in față, n-a 
știut unde să se retragă și să 
fugă și, in loc să o ia spre ie
șire, a intrat în porțiunea de ga
lerie scurtă, care pină la cope- 
rișul stratului mergea, și-a ră
mas, acolo, închis. Am muncit 
tăcuți, curgea forot mereu de 
sus, s-a făcut gol în tavan... Și 
eram triști, descorajați, totuși în 
inimă ne mai licărea speranța. 
Atunci nu știam dacă era retras 
in spate, in galerie, sau era prins 
în gura suitorului. II găsim sau 
nu-l găsim in viață, gîndeam. 
De la 1 noaptea pină a doua 
zi la 12 jumate am ridicat sur
parea, am trecut pe sub lumina 
suitorului, curgea forot mereu, 
și l-am văzut, stătea în picioare, 
rezemat de peretele galeriei, cu 
lampa stinsă, în întuneric. Noroc 
că s-a infiltrat ceva aer de la 
orizontul de jos, altfel murea a- 
colo. L-am luat și l-am scos. A- 
fară, familia era in doliu, mare 
jelanie, i-au făcut și coșciugul, 
să-l trimită la țară... Toți l-au 
strins în brațe, a fost pus liber 
trei zile să bea, să se distreze, 
să piardă gindul cel de spai
mă... Lucrează acum la Năstase 
Jenicâ, are doi copii,

I 
I 
I 
I
I 
I

i bucată, la | 
luturile >ui, ni«.t niie nu mi-a “ 
plăcut să umblu cu ziua, de colo, I 
colo..." imi spunea, și-mi arăta ?

și-o fetiță, anul ăsta 
la mare...".

Dar de ce frate o 
mul meu atita ?

„Am băieți dintr-o 
locurile lor, nici mie

Copenhaga, Tripoli,

Izmir, Moscova, Cara- 
Pekin. Kuala-Lumpur 

solicitate au

Tudose NIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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COIO... imi Spunea, și-nu aratu _ 
pe ajutorii de mineri Ion Neicu B 
și' Ristea Cîrciumaru, pe minerul - 
Dănilă Szasz. Imi vorbea atitea 
despre șefii de schimb 
Vitan și Marcu Biju. „ 
in toate felurile, peste tot, 
fier, la Teliuc și la Hunedoara, 
la furnal... La Uricani avem o B 
mină grea, am văzut cum e Io ■ 
complex, la Zaharia, păi da, corn- | 
bina mi-a rămas așa, in inimă, 1

nb Mihai ■
„Am lucrat 9 

l, îi Io I 
îdoara, U

Traian MORAR i

Muncitorii și tehnicienii din 
exploatările forestiere ale ba
zinului Văii Jiului înscriu, 
în aceste zile, la activul lor 
numeroase realizări frumoase. 
Astfel, după o lună și jumă
tate de lucru din ultimul tri
mestru al anului, planul pro
ducției marfă trimestrial este 
realizat în proporție de 60 la 
sută, iar la producția globa
lă în proporție de 56 la su
tă — existînd premise pentru 
recuperarea restanțelor din 
trimestrele trecute și reali
zarea integrală a sarcinilor 
anuale de plan.

In această primă jumătate 
de trimestru au fost exploa
tați 650 mc bușteni râșinoa- 
sc, 2 800 mc bușteni de fag, 
450 mc celuloză fag, 350 mc 
lemn de mină, 450 mc che
restea, 1 200 m steri lemn de 
foc etc. In același timp, pe 
rampele exploatărilor fores
tiere stau pregătite, în aștep
tarea mijloacelor de trans
port — care cam lipsesc — 
peste 10 000 m steri lemn 
de foc pentru depozitele de 
combustibil.

Printre unitățile forestiere 
fruntașe în această perioadă 
se numără exploatările Gîr- 
bovu, Arcanu, 
latiște, Valea 
realizează în 
toate sarcinile

Pietroasa, Po- 
Popii. care-și 
condiții bune 
de plan.

St. PUIU
(Continuare In pag. a 3-a)

V 
I DREPTUL DE A

Există un asemenea drept ? 
E tor atit de greu de sus
ținut, pe cît este de greu de 
contestat. Și aceasta, deoare
ce se pot găsi argumente su
ficiente, atit in favoarea li
nei pledoarii pentru, cit și in 
favoarea unei pledoarii con
tra.

In ce mă privește, sint a- 
deptul punctului de vedere 
potrivit căruia, in unele îm
prejurări, dreptul de a te su
păra, apare ca o necesitate, 
ca un clement indispensabil, 
fără de care, un anumit echi
libru — ocazional lezat — nu 
ar reintra in starea lui nor
mală.

Fiecare ins poartă cu sine 
prin viață o avere inestima
bilă care, In decursul vremii 
a jost botezată DEMNITATE. 
Și, dintre toate viețuitoarele 
pămintului, singur omul este 
cel care o are.

Ei bine, această demnitate 
(cind este) se cere apărată, 
deoarece, atunci cind te aș
tepți, ori cind nu te aștepți, 
numai ce răsare cite unul, 
parcă anume făcut să nu-și 
găsească altă treabă, decit să 
ți-o atace. Bineînțeles că in 
astfel de împrejurări faci 
larmă, te zburlești. Și toc
mai aici se intim plă ceea ce 
m-a determinat să scriu ron
durile de față. Nici nu a- 
puci să spui și tu acolo un

cuvint, că ești și redus la ne
putință.

Să zicem de pildă că, in- 
tr-o dimineață, la serviciu, 
un coleg, căruia foarte cum
secade i-ai adresat cuvenitul 
salut, nici nu binevoiește să 
se uite la tine. Nu e cazul să 
te simți atins, exact in ceea 
ce spuneam și in consecință, 

ai dreptul să iei atitudine, 
te superi ? Iată insă ce

nu 
să

Un prim pas în direcția 
mecanizării încărcării 

cărbunelui la frontalele 
din stratul 3

Din luna trecută a fost mate
rializată cu succes la mina Lu- 
peni ideea — aparținînd tov. 
ing. Dumitru Popeanăș, direc
torul minei — de a se meca- 
niza operația de încărcare la 
frontul unui abataj orizontal de 
pe stratul 3. Este vorba despre 
abatajul frontal 4—2 vest din 
stratul 3, blocul IV, în care tă
ierea cărbunelui se face cu puș- 
care, iar susținerea se realizea
ză metalic cu grinzi în consolă 
avînd lungimea de 1,60 m. Toc
mai această deschidere (lungi
me) a grinzii permite funcțio
narea lesnicioasă de-a lungul 
frontului a unei mașini pneu
matice de încărcat tip Salz
gitter.

Adusă de la mina Paroșeni 
și introdusă în abatajul amin
tit, mașina se dovedește de un 
real folos, încărcând cărbunele 
de la front în proporție de 90 
la sută, exc'.uzînd lopata din 
abataj și ușuiând munca mine
rilor din brigada frontalistului 
Ioan Solomon. Dar, iată prime
le rezultate obținute cu mașina > 
Randamentul brigăzii a crescut

cu o tonă pe post, respectiv de 
la 6,97 tone/post cit a fost în 
perioada 1—17 octombrie la 8 
tone/post, începînd din 17 oc
tombrie, de cînd a fost introdu
să mașina de încărcat. Folosin- 
du-se acest utilaj — pe o lungi
me a frontului de 43 m — se 
realizează o producție de 400 
tone cărbune pe 24 ore, în con
dițiile unei productivități spo
rite, reducerii efortului fizic șl 
sporirii cîștigului minerilor. De 
la 140,05 lei/post de miner rea
lizat în luna septembrie, câști
gul a crescut la 148,20 lei/post 
în luna octombrie.

Și rezultatele nu se vor opri 
aici. Prin perfecționarea în con
tinuare a metodologiei încărcă
rii și organizării lucrului, su
prapunerea unor operațiuni șl 
eliminarea unor timpi, condu
cerea colectivă a minei, cadre
le tehnice din sector și fronta- 
liștii brigăzii din abataj preco
nizează realizarea unui ritm de 
avansare a frontului de 3 fîșii 
la două zile, ceea ce, cu sigu
ranță, va imprima noi impul
suri productivității muncii.

TE... SUPĂRĂ
spune mai
resjjeclivul

Nu reușești a 
mult, deoarece 
cineva, de care vorbeam, tc 
și trage de ' mînecă discret, 
conciliant:

— Ei, de ce te superi ?! 
Are omul necazuri cu copi
lul. Tot repetent...

Și, taci din nou.
Sau, te înghesui bunăoară 

undeva, să cumperi cine știe 
ce, și, numai ce te trezești

demnitatea

poți, și nu poți pentru canu . ...
cineva (sau chiar mai tnulți 
cineva), se socotește foarte 
dator să se amestece, să in
tervină grijuliu și grav:

— Lasă-l frate, are neca
zuri cu nevasta...

Și, îl lași, ce poți să faci ? 
Dat ă are asemenea necazuri!

Intr-o altă zi, se întimplă 
— să zicem — să iți t ina șe- 
ful furios și fără nici o ex
plicație, să iți arunce la coș 
o situație, pentru întocmirea 
căreia ai transpirat o săptă- 
rnină :

— Nu-i bună !
— Dar, tovarășe șef... în

cerci tu, care ai văzut că 
nici nu se uitase peste ca.

zgîlțiit de unul din față (ori 
din spate, nu contează).

— Ce te viri așa ? Nu vezi 
că dai peste mine ? !

Te uiți la el și te miri, ce 
l-a găsit să te apostrofeze ? 
Că doar nu te-ai vlrtt mai 
altfel dectt alții și ai dat 
peste el, exact cit a dat și 
el peste tine. Poate chiar cu 
ceva mai puțin. Nu-i legitim 
oare să tc „încălzești", gata 
să sări și tu cu o replică, o 
replicuță cil de mică ? Dar 
nu! Nu se poate! Respecti
vul cineva e lingă tine;

— Ei frate, ce te pui ? E 
nervos. Are niște chestii la 
serviciu.,.

Și tot așa, din aceleași mo-

tivi- nu poți zice nimic nici 
acelui șofer bădăran care, în 
autobu': ți-a vorbit de parcă 

' i-ai fi fost argat, nici ace
lui vînzător impertinent care, 
te-a servit plictisit și distrat 
ș.a.m.d. Nu ai voie să te su
peri pe ei. Au necazuri, sint 
nervoși etc.

Și atunci, cu
cum rămine ? Să las să facă 
din ea, fiecare ce vrea ? Și 
aceasta pentru simplul mo
tiv că unul a plecat la ser
viciu certat cu nevasta, altul 
fiindcă odrasla ii este un 
derbedeu, iar altul pentru 
că... și pentru că... ! ? Dar, 
ce anume sint eu ? Paratrăz- 
net, in care să se descarce 
toți cei certați cu bunacuvi- 
ință ? N-are decit să-și re
zolve fiecare necazurile per
sonale acasă, ori acolo unde 
le-a întilnit. Nu să mă si
lească pe mine sau pe alții, 
să umblăm în virful picioa
relor;

— Ssst! Cutărică, a venit 
azi cu „capsa" pusă!

Ce capsă ? La serviciu nu 
există capse ci doar obliga
ții de respect reciproc.

...Dar, uite că m-am supă
rat. Să vedem acum pe acel 
nepoftit cineva, dacă mai are 
curajul, să mă oprească!

V. DAN
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MĂSURII

tu nu ești, făr’ de cusur.

cîntărește

TRIVERBOL
rebusist

caldSPORTIVA

REBUS * REBUS

MEDICALE

o grupă de control. După o in
cubație de șapte zile, glutamina- 
za în concentrație de 1,7.IO-3 
M.U.I./ml a distrus leucocitcle

SIMȚUL

Veniti la vară cînd e

MDNIIGIMIM

redactată în 1933

Viața preistorică 
în Valea Jiului

Rottes
Cu o vreme in urmă promise 

sem cititorilor ca von» reveni cu 
riale șl amănunte noi, privind 
funcțiunile lui „Rotlcs" - omul 
de metal, căruia i a dat viață 
inginerul asistonl doctorand Ion 
Miriță de la catedra de electro
mecanică o I M. Petroșani. Daca 
insă intr-un timp record o fost 
conceput și „materializat" în cea 
mai mare parte, in timpul care 
a trecut de la publica ea male- 
rialului (și coie e identic cu cel

ol conceperii și construcției ro
botului) „avansul" nu pare a moi 
fi în aceeași propoiție. Aceasta, 
pe de o parte, datorită reducerii 
timpului liber al asistentului și, 
pe de altă parte, de „complica- 
rea" interiorului lui „Rottes" care 
se pore, are pretenția asemă
nării neapărate cu interiorul o- 
mului...

De aceasta ne-ani convins, pă- - 
Irunzind în „toracele" 

unde om putut

o informație omaleriolă se 
teiializează" lnlr-o existență fi
zico. Pentru că, dacă in exte
rior lotul se reduce Io simpla a- 
păsate pe cileva buizanc, in in» 
teilor ..Rottes'' devine ini-ade- 
văr „uman". Complexitatea cir
cuitelor logice, complicate, cir
cuite ce realizează cu obiectivi
tate gindirea logică a robotului 
precum și posibilitățile lui inte
lectuale, explică noțiunea de 
„umon" — atribuită.

Cu ajutorul sistemelor de se
lecție, a cartelelor din plexi. 
a releelor de temporizare se rea
lizează funcții logice ca de 
xemplu: coincidență, disjuncție,
funcția de inhibiție și funcția de 
memorare care, împreună selec
tează noto pe care o vo atri
bui studentului, in timpul exa
menului cu....... Rottes", Comuni
carea intre studenți și robotul e- 
xaminator se face din exterior 
prin manipuloreo unor butoane, 
dar o simplă apăsare pe un bu
lon înseamnă introducerea in ro
bot a informoției cu privire la 
cunoștințele studentului;

Joroco", încep 
prelucrării'? logice o informației 
cu ajutorul circuilrlci «u -^amin
tite.

In imaginea alăturata se pot 
vedea schemei® logice materiali
zate cu ajutorul circuitelor elec
tromagnetice care prelucrează in
formația. In locul unei inimi 
„bote” un releu de timp, pe tra
hee coboara un fascicol dc con
ductori cc-și au 'olurile lor, care 
moi de care mai complicat...

Așezat pc maso de lucru „Rot- 
tes" arotă co un orn pe -nașa 
de operație, cu lot atitea cir
cuite complicate ca nervii unui 
om, cu tot atitea legături inter
dependente in stare să înlănțuie 
stări „afective" sau „defective" 
și cu. . oproape lol otita jude
cată"...

Cînd „va și vorbi" (ca de 
„mers, merge") și cînd ii vor .nai 
opore funcțiuni noi de care crea
torul lui „Rottes" ne asigură, 
vom reveni cu dote noi. Pină 
atunci urările noastre de succes.

In lipsa altor dovezi scrise, descoperirile ne 
Icră posibil Ma tea de a reconstitui începuturile 

de viață omenească în această parte a țării. 
Mâi rlcle gușile lingă Peșterii Bolii, oasele pie
trificate. precum și uneltele de piatră sînt o 
dovadă precisă că ținutul a fost locuit de oa
menii timpurilor pix*istorice cele mai indepăr- 
’ate. Faptul se explică foarte ușor în legătură 
cu peștera uriașă de lingă Cetatea Bo ii. Peștera 
aceasta a constituit un adăpost excelent pentru 
oamenii epocii de piatră. Săpături sistematice 
nu s-au făcut pină acum in acest loc.

Elementele de așezare omenească in peștera 
aceasta sînt identice cu cele aflate în alte peș
teri. Piatra de var abundentă, granitul și nefri
tul, pădurile uriașe cu animale sălbatice din 
belșug și ape de munte bogate in pește, vestite 
pînă în zilele noastre pentru abundența de păs
trăvi, sînt tot atitea probe despre existența unei 
vieți preistorice în aceste locuri. Peștera ascunsă 
în mijlocul pădurilor. înconjurată de munți 
înalți din toate părțile, cu urcușuri grele pe 
stînci, a oferit omului un adăpost sigur și o 
apărare certă împotriva intemperiilor și a ochi
lor iscoditori ai vietăților dușmane.

Dimensiunile uriașe ale peșterii puteau adă
posti un trib întreg. Obiectele de lut, aflate în 
te rasa men tul drumului de fier de lîngă peșteră, 
provin din lutul de la Bar, ceea ce dă naștere 
presupunerii că oamenii de aici sînt de prove
niență din Țara Hațegului, poate din peștera 
Cioclovina de lîngă Pui. In expedițiile lor vînâ- 
torești sau alungați de alt trib, vor fi descoperit 
în munții sălbatici de ia Petroșani, peștera 
aceasta mult mai confortabilă decît altele și s-au 
refugiat aici. La o depărtare de numai 4 kilo
metri se deschide apoi bazinuj Petroșanilor, care 
a oferit descendenților acestor locuitori ai peș
terii una din cele mai bogate și mai pașnice 
regiuni, ferită de orice primejdie. Obiectele gă
site dovedesc că așezarea omenească din peș
teră a evoluat în decursul sutelor de ani spre 
acest bazin întinzîndu-se pînă la gura Surdu- 
oului. Uneltele de piatră, de bronz și de fier 
argumentează și ele că în tot timpul acesta, 
de peste două mii de ani. pînă în epoca de fier, 
ținutul Petroșanilor a fost populat. Evoluția a 
fost foarte lentă și cu siguranță de la peștera 
de lîngă Cetatea Bolii spre platoul Petroșani
lor, de unde încetul cu încetul s-a întins în 
toată Valea Jiului.

YETI REAPARE

Ion LICIU

O IPOTEZA...

vocile fe-

— Scuzați

Desen de

Dodi M1HAILESCU

.Planeta giganților"

Desen de Z. KJRALY

un nor

pentru concertele

EZA, NUS, GOH.DICJIONAR :
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10. O 
major, 
de sol

VERTICAL : 1. La țambal ! -
Instrument muzical clasic : 2. Cu-

ramurile .. 
Foto

Cile nu imi spun acuma

(Tnverb :

FOILETON

TEODOSE

ani in- 
dvpă ce 

vreun 
că

Potrivit informațiilor recep
ționate prin radio la Buonos 
Aires din partea unei expedi
ții <le alpiniști argentinieni a- 
llați la 8 000 ni altitudine in 
Himalaia, yeti, teribilul .om 
al zăpezilor" semnalat în ulti
mi ani de numeroși explora
tori ai înălțimilor Glaciare, și-ar 
fi făcut reapariția.

Plecată intr-o misiune de 
recunoaștere in împrejurimi, 
expediția argentiniană și-a găsit

la întoarcere baza parcă devas
tată de un uragan, in timp ce 
pe zăpadă se vedeau urmele 
unor labe lungi de 34 cm și 
late de 18. a căror adincime 
indica pentru ființa care Ie-a 
imprimat o greutate de ccl pu
țin 300 kg. Oamenii de știin
ță care însoțesc expediția 
opinai că nu este exclus 
tabăra să fi fost vizitată 
yeti...

Actorul și scriitorul englez 
Thomas Wheyte a descoperit, in 
fine, după părerea sa, motivul 
principal a| discriminărilor pe 
care Ic suferă femeile din Sta
tele Unite ale Americii. A- 
ceasta ar fi, după Whyte, fap
tul că femcile-americane au 
voci .prea grave, bolovănoase 
și aproape întotdeauna nazale".

,l)ac& aceste femei ar avea voci 
mai plăcute, concluzionează 
Whyte, și-ar găsi cu mai multă 
ușurință de lucru". Savantul ad- 
hoc dorește să și remedieze a- 
ceastă stare de fapt : în acest 
sens a și scris un volum intitu
lat „Pentru a salva 
meilor americane'*.

ORIZONTAL : 1. Ptefe ă solo ; 
2. Lo cintecele spaniole — Cintă 
cu durere (pl) — 3. Pe-nțeles 
(tem) — Trei note din gamă ! ...
- ...pe partitură ! 4. Transmit și 
muzică ; — Cintă fraților mai 
mici ; 5. Cor fără voce ; - Pilulă 
muzicală ...— la piculină ! 6. Spe
cialist la trombon (pl) — La vioa
ră ! ... 7....și la mandolină ! ...— 
...cintă LINIȘTIT ! 8. II aduc in
strumentiștii în formație — Cintă 
prost. 9. A-și do seoma de tona
litate — Zise din gură ! ...- ...două 
sunete ! 10. Fără o linie muzicală
- Codru pentru prezentarea unei 
opere. 11. Se pune de acord cu 
orice acompaniament.

VERTICAL : 1, Una moi mare 
octava — Dus cu cobza ; 2. 
cintecele astea ! — Cintă la pian ; 
3. Cintă Io horă-n sat - Stă in 
nord ; 4. La țambal ! ...— ... cu 
un ton sau semiton in plus. 5. La 
saxofon 1 ...— registru de șopron 
...— ...din sol ! 6. Cintă de dra
gul artei — Verbul unui legato ; 
7. Sol timpan ! — Cintă Io instru
mente electronice ; 8. li zice din 
gură — Nu-i in joc : 9. Din cla
rinet ! ... — ...ii zice la 
...— ...două din cantate I 
cizma ...cintâreață I — Sol 
Do minor, etc. 11. Apropo 
— Lento (fem).

Vasile MOLODET

Wililam Dolowy și colaborato
rii săi Robert Sherek, Joseph 
Roberts și John liolccnberg au 
stabilit că glutaminaza este de 
100 ori mai eficace în leucemia 
cronică și în limfoleucoza acu
tă, decît asparaginaza. folosită 
în mod curent în acest scop. 
Cercetătorii au stabilit că ghvta- 
minaza suprimă creșterea sarco- 
mului Erlich In șoareci. Apoi ei 
au studiat acțiunea glutamina- 
zei asupra leucocilelor la 14 bol
navi de limfoleucoză cronică, 5 
bolnavi de leucoză acută și la 
oameni sănătoși, care formează

Care este greutatea unui 
nor? Pină la 50 000 tone, a- 
firmă specialiștii sovietici.

Această cifră a fost obținu
tă de meteorologi grație u- 
nei tehnici speciale, care 
va fi de cea mai mare u- 
tilitate la efectuarea experi
ențelor de producere a plo
ilor artificiale in zonele a- 
ride.

la 12 din cei 14 bolnavi de le
ucemie cronică. Pentru un efect 
asemănător ar fi fost necesari 
170 M.U.I./ml de asparaginază. 
Leucocitcle celorlalți bolnavi de 
leucemie cronică s-au dovedit a 
fi rezistente la ambele enzime. 
Leucocitele majorității bolnavi
lor de leucemie acută au fost, 
de asemenea, distruse de gluta-

minază înlr-o concentrație mi
că. Totuși, au fost necesare 1 700 
M.U.I. de enzimă pentru a dis
truge doar 37 procente de celule 
normate.

J. R. Bertino, P. O’ Brien, J. 
L. Mc. Cullough au comunicat 
(Science, vol. 172, p. 101) că o 
dietă săracă în acid foi ic arc un 
efect binefăcător asupra bolna
vilor de leucemie. Ei au încercat 
să izoleze o enzimă din bacterii 
destinată să inhibe coenzima 
acidului folie și să micșoreze 
simultan concentrația de acid 
folie. Această enzimă s-a dove
dit eficace în eprubelă. împotri
va celulelor leucemice. la șoa
reci și la oameni. In acest fel 
a fost alcătuită o întreagă gru
pă de enzime capabile să dis
trusa leucocitele leucemice. fără 
să influențeze negativ sănătatea.

Așa-ntr-o zi, spre asfințit, 
S-au întilnit,
Un pește cam fudul, de soi, 
Cu-n rîmător, plin de noroi. 
Privind semeț ținuta-i hîdă 
Cel pește începu să rirlă;
— Ila, ha ! Ce nas turtit, bizar, 
Și ce păr aspru și murdar !
Să unibli-așa, nu ție rușine ? 
la-n uită-te puțin Ia mine;
Am solzi curați și aurii. 
Și aripioare mici, zglobii. 
Sclipesc în razele de soare, 
E greu să-mi afli-asemănare. 
Tot grobăind. precum un porc, 
Cel rîmător, grăi smerit :
— Mă iartă, vorba că-ți întorc. 
Știu, nu-s ca tine, lustruit.
Mă tăvălesc prin bălți și tină. 
Dar, slănină.
Tu niciodată nu vei da. 
Nici măcar cit dă coada mea. 
Și-așa murdar cum sînt, in fine. 
La masă rumen, în tăvi pline 
Cînd sînt servit, buzele-și ling. 
Toți muritorii după mine.
Pe tine însă Ia mîncare, 
Te scuipă, care mai de care.

★
...Valoarea nu se cîntărește 
Pe cit tic tare strălucește. 
Și nu e bine să fii dur, 
Cînd nici

Soluția, din trei cuvinte. 
Din punct de vedere tehnic, 
triverbul cunoaște trei for
me : clasică, ligamentată și 
eterogenă. De forma clasică 
nu ne mai ocupăm deoarece 
am amintit despre ea în ca
drul biverbului și apoi e 
scoasă din uz. Vom încerca 
să tratăm celelalte două 
me. Exemplu :

J îndreptar
1

ORIZONTAL : 1. Autorul piesei 
muzicole „Muzicuța" 2. Cintă la 
...gură ; — Cintă Io trompetă ! ...3 
...și e la vioară. — Amati Steiner 
etc. (la viori) 4. Cintă Io caval ! 
...— și Io fagot - A cintă expre
siv ; 5. Cornel Fugaru — Rouă 
(reg.) — Concert terminat ; 6. Țe
sătură sintetică ; - Studiază „Te
oria instrumentelor" ; 7. A pune 
un becor — Pe divan ! ; 8. Lento 
- Executat mai mult la instru
mente - Cantată finală ! ; 9. Cîn- 
totă și la instrumente, solo — Re
unește instrumente ; 10. Formație 
instrumentală (pop) - Pentru con
cert îmbrăcată; 11. început sim
bolic —Instrument muzical (pl) — 
Lo orgă ! ; 12. Compozitor austri
ac, cu valoroase studii pentru vi
oara — Instrumentul trubadurilor.

noscut violonist, interpret de mu
zică populară — Au adus vioara 
in Europa ; 3. Localitate in Spa
nia — Instrument de suflat... ; 4. 
...și oltul care trebuie ...bătut - 
Din pedală ! ; 5. Registrul picu
linei — Gol - Din caval ! ; 6. Sat 
in Belgia — Secretul viorilor !:
- La piculină ! 7. Dan Tufaru - 
A compus „Pianul mecanic" — 
Mic golf in Africa ; 8. Autorul me
lodiei „Tamburina" - Schimbate 
la concert (fig.) ; 9. La coadă 1
- Din muzicuță ! — Pe scurt ! ; 10.. 
Neîntrecut constructor de viori { 
11. întrecere I - Anexă la saxo
fon ; 12. A clnta bine lo instru
ment — „Sală 
fanfarei".

Soluția : 
SPRINT (F 
T). Aceasta 
tț-.iverb 
continuă să mențină 
„cu" , neprelucrat, 
formei clasice dar este fo
losită bine forma ligamen
tată, deci triverbul are to
tuși o valoare tehnică. Un alt 
exemplu de triverb dar 
forma ligamentată :

în 1 S cu b
este o formă dc 

eterogen deoarece 
acel 

specific

LA .ȘCOALA

Soluția: EL CITEȘTE 
NE (e L cit este B in 
In afară de faptul că avem 
o marc economie de semne în 
reprezentare grafică, mai a- 
pare și o formă inedită de 
iigamentare : E... CIT ESTE... 
Deși, foarte succint, au fost 
arătate cele două forme în
că uzitate ale triverbului, re
iese clar că forma ligamen
tată este cea mai reușită, net 
superioară atit calitativ cil 
și tehnic.

Tare imi place Lu- 
peniul Aici am iubit 
prima oară acum vreo 
două decenii o fată. Și 
era o iarnă de crăpuu 
lemnele. Țin minte că 
am intrat cu ea intr-o 
crișmă mică, minereas
că — in care ortacii de 
pe vremea aceea se 
cinsteau cu secărică. 
Și in circiumioara a- 
ceea era atit de cald, 
incit pur și simplu eu 
și prima mea iubire 
am hotărit să o trans
formăm in cuibul dra
gostei noastre. Pe a- 
lunci se făcea focul cu 
lemne și cărbuni, foc 
sănătos, căldură sănă
toasă.

După ati(ia ani, cui
bul dragostei noastre 
a dispărut. In locul 
micului birt au apărut 
blocurile noi, comple
xe comerciale, termo
centrala de la Paro- 
șeni, școli, licee... To
tul s-a transjormat, a 
întinerit...

Am auzit chiar și 
de un nou restaurant 
numit .Cina" — la ca
re se zvonește că se 
măninca excepțional.

— Hai, mi-a zis ieri 
nevastă-mea, la „Cina" 
aia să mincăm.

— Gind la gind cu 
bucurie — am strigat 
eu. Au și o Fetească 
de Odobești fără pre
cedent ! Și ne-am dus.

Intr-adevăr, restau
rant „baban" — situat 
la etajul I al unui 
bloc. Urci vreo 40 de

am ingăimat eu.
— Să nu te duci cu 

sacul ci cu... paltonul ! 
a șoptit de undeva un 
ospătar.

— De ce ? 
trebui noi, < 
am tremurat 
sfert de ceas. Văd

scări pină dai in sa
lon. .ti de beau peste 
măsură nu prea cred 
că mai reușesc să co
boare fără să se dea 
de-a berbeleacul! Dar 
e bine și așa. Băutura 
strică, așa că... Am in
trat in restaurant cu 
simțăminlul că intru 
intr-o catedrală! Nu 
din cauză că sala e in
tr-adevăr maestuoasă 
ca o sală de recepție, 
cit mai mult din cau
za atmosferei. La ma
rele restaurant .Cina” 
nu erau la ora mesei 
decît doi (2) consuma
tori !

— Te pomenești că 
la... „pomul lăudat să 
nu le duci cu sacul

aveți mincăruri gătite 
excelent, restaurantul 
e curat — aveți pe 
deasupra și delicioa
sele salate de bureți 
— unice deocamdată 
in Valea Jiului. Și-a- 
poi sarmalele acestea 
Slnt nemaipomenite!

— Degeaba — a răs
puns o altă voce. Era 
responsabilul. De peste 
un an ne rugăm de 
l.G.L. să ne repare in
stalația de încălzire 
centrală.
- Și ?
— Și ieri la primul 

îngheț au venit și au 
demontat cazonele. Pi
nă la vara viitoare va 
fi totul gata. In august 

caloriferele

noastre vor da o căl
dură egală eu a soa
relui. Dar piuă atunci, 
ce ne facem, dragii 
mei clienți ? E greu să 
măninci o mincare cit 
de gustoasă, cu palto
nul pe umeri și cu fu
larul in jurul gurii.' 
Noi ne-am străduit. 
Iacă și salata asta de 
bureți după care am 
alergat atita, stă de
geaba pentru că nu a- 
vem clienți! Ospătarii 
noștri nu primesc bac
șiș (și intr-adevăr, așa 
e.'). Localul e curat, 
dar caloriferele nu 
merg. Zău că le-aș da 
un „bacșiș" celor în 
drept, dar să-mi pună 
la punct încălzirea

Ion PALTIN
P. S. Nu e nevoie de 

bacșiș ci de o muștru- 
luială I Un restaurant 
cum e „Cina" — cu 
un personal atit de 
priceput — să sufere 
de lipsă de clienți din 
cauza unor deficiențe 
de încălzire ? E prea 
de tot. Pină ji ne- 
vastă-mea a răcit >i 
mi-a promis că mă 
taie de la .primă" de 
5 lei (pe zi pentru ți

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
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trăiesc muncesc
(Urmare din pag. I) se vede e

A 
A

Scorpie de nu 
el nu-și pierde 
cu doua, după 
eu seama... Cey.

.<!t

Mâluri de 
pozițiile un 
României « devenit tradițio
nal (Leipzig — a 37 a oară. 
Vicna și Poznan — a 17-a 
nară; Milano. Zagreb. Izmir 
și salonic a itca oarA. 
Brno șî Plovdiv — a 14-a 
nară; FrankTurt ue Main 
si Damasc — a ii-a «ară 
etc.), prezențe românești .in 
premieră’ au foM consemna
te la tirgurile de la \ccra. 
Dar I s Salaam și Nairobi. 
Op asemenea, la Moscova. 
Dusseldorf. Pekin, Caracas și 
Kuala-Lumpur au fost orga
nizate expoziții reprezentati- 
ve. cu caracter national, ca
re s-au bucurat de real suc
ces.

Calitatea exponatelor, mo
dul de prezentare și concep
ția modernă dc organizare a 
pavilioanelor si «.landurilor 
românești au Fost apreciate 
și. în consecință, li s-au con
ferit numeroase distincții. 
\s1fcl. Ia cea dc-a 27-a edi
ție a tirgului de la Plovdiv, 
convertizorul de sudură C.S. 
— 125, cu 30(’ turații pe mi
nut, creație a Urinei dc ma
șini electrice București, a fost 
distins cu Medalia de aur 
pentru performanțe deosebite 
în operațiile de sudură, pen
tru gabarit redus și amperaj 
marc. La tirgurile și expozi

țitlr dr In Bruxelles Salonic. 
Barcelona, Alger. Kinshasa 
etc., pavilioanele românești — 
pentru ralilafra exponatelor 
și pentru roncepHa mnihrnu 
dc prezentare și organizare 
— au obținui importante tro
fee : Marele premiu, medalii 
dc aur și diplome de onoare.

Barate pc aceste considi 
rente pozitive, și in dorința 
dc a extinde sfera relațiilor 
economice cxlcrnp ale tării, 
torurile românești dr resort 
au întocmit pentru «nul vi
itor »n program dc pârlit i- 
pfiri îmbunătățit in compa
rație eu cel din 1971. Astfel, 
in cursul anului 1972. Româ
nia va figura ca participantă 
la peste 170 dc tirguri și ex
poziții internaționale, care 
vor avea loc în zeci de cen
tre din toate continentele.

De o atenție deosebită con
tinuă să se bucure tirgurile 
de spctialitalc. Astfel, con
strucția de mașini va fi re
prezentată atit la tirgurile 
tehnice de la Brno, Belgrad. 
Moscova, Londra, Paris, Ha- 
novra. Stockholm. Vancouver. 
Sidney și Buenos Aires, cit 
și in cadrul expozițiilor ge
nerale dc mărfuri pe care 
România le va organiza in ca
drul tirgurilor internaționale 
de la Plovdiv. Leipzig, Za
greb. Poznan. Budapesta, 
Vicna, Salonic, Helsinki. Mi
lano. Barcelona, Gotcborg, Iz-

mir, Osaka, Damnsr. Trl 
liv. New Delhi, Djakarta, Te
heran. Bagdad, Tripoli, Cairo. 
Dar Ek Salaam. Nnlrobi. l i
ma, Bogota si Santiago dc 
Chile, In emirul acestor ex
poziții. precum și la Londra. 
Hruxclk . Frankfarl pc Main. 
I treiht, Toronto rtc. vor fi 
înfățișate și realizările celor
lalte ramuri alo economiei 
naționale.

In 1972. ca și in anii pre- 
cedenți. România va partici
pa cu expuneri reprezentati
ve In o seric de tirguri in
ternaționale ..in premieră” : 
Ln Valletta. New York, Mo
gadiscio și San Salvador. De 
asemenea, sc preconizează or
ganizarea unor 
(innate proprii 
Kiev (cu accent 
chen și Lagos.

Participările 
tirgurile și expozițiih 
naționale din anul 
sjmrite ca număr 
tățite substanțial ca 
ră, vor contribui, in măsură 
și mai mare, la informarea 
cercurilor economice și dc o- 
faccri de peste hotare asupra 
potențialului industrial actual 
al țârii, a posibilităților pe 
care le arc în prezent Româ
nia dc a participa, mai activ, 
la schimburile internaționale 
dc valori materiale.

expoziții na- 
In Phenian, 
tehnic). Miin-

Românii

v
și imbunâ- 

dructu-

do' la noi ii more hamălealâ, 
loc ca osia de muncă nu pol 
să-l pun cu oameni răi... Mă-m- 
poc cu ei, cu toți, chiar de-i cite 
unul un pic mai scarnndiu, ne 
spunem necazul unul la oltul, 
măruntaie de-astea de-a noas
tre... Face mult să te lipești 
de-un om. Ani adus la mină 
frați și comnați și verișori, vreo 
zece familii. Nu-i aduc cu ciți 
vor să vină... Că nu-i așa ele u- 
șor sub pămint". Lui Gheorghe 
Scoipie i s-a încredințat cel moi 
îndepărtat front de lucru al mi
nei. Dar el are o zicală: „mort- 
copt, trebuie să ne facem dato-

Nu vorbește mult. Cînd 
plecai spre îiuă ne-am intil- 

nit cu ortacii din celălalt schimb: 
Mort-copl, armare, curățenie și 

lucru cored" ! Sinteză. Nimic de 
prisos. Mina e un spoțiu al la 
pidarului. Acolo, in tainițele pă- 
mintului, unui cuvinl nu-i poți 
cere ce nu-i in slare să-ți dea, 
și, uneori, il simți atit de inu
til... Urmam la cițiva metri pc- 
minerul Gheorghe Scorpie. De 
statură potrivită, pășea in fața 
mea, indesat, cu tălpile deschi
se in unghi larg, căutind parcă, 
o dală cu plusul de stabilitate, 
să cițtige și spațiu. De pe ume
rii lui, un fel de liniște și ceva 
ca o buruiană rea, te omoară,

Mărci program dc 
perfecționare umană

(Urmare din pag. 1)

ideologice a tuturor oamenilor 
muncii și introducerii treptate 
a muncii cit mai rodnice la care 
fiecare comunist este obligat 
*f-și aducă din plin contribu
ția, considerîndu-se un propa
gandist neobosit.

Consider necesară și bineve
nită înscrierea in ordinea de 
zi a plenarei din 3—5 noiem
brie a.c. a programului parli- 

pentru îmbunătățire i ac
tivității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii 
și educația suria'istă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste și comuniste. Tn acest con
text. prima noastră sarcină este 
să studiem și să popularizăm 
mărețul program astfel ca pre
vederile lui să fie nu nu-mai cu
noscute de fiecare om al mun
cii. dar și materializate, trans
puse în viață, să se acționeze 
In acest sens cu forțele caracte
ristice marilor transformări re
voluționare care animă masele.

In perioada ce urmei ci, un 
instrument de importanță deose
bită în munca ideologi.ă m edu
cativă îl formează învățământul

In primele rînduri,

dc partid. In acest an învăță
mântul de partid J-am organizat 
pe organizații de bază, recru- 
tîndu-se în același timp și 
propagandiști din rîndul celor 
mai experimentați comuniști. 
Tematicile au fost stabilite 
în funcție de nivelul de pre
gătire a comuniștilor și de ce
rințele economice ale exploa
tării noastre. Trebuie să facem 
totul ca prin învățământul 
dc partid și prin celelalte for
me existente să înarmăm pe 
toți comuniștii cu cunoașterea 
aprofundată a politicii și ideo
logiei partidului nostru, asigu
rând în felul acesta -idicarea 
necontenită a nivelului politic- 
ideologic, însușirea învățăturii 
marxist-leniniste. a liniei po
litice generale, directivelor și 
hotărârilor partidului.

înfăptuirea programului de 
•măsuri elaborat de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. ne 
cere mai mult efort, depus cu 
pasiune și dragoste, pentru per
fecționarea conștiinței socialis
te a tuturor oamenilor muncii. 
Mături de toți comuniștii și 
de ceilalți oameni ai muncii 
de la E.M. Petrila vom face 
totul pentru îndeplinirea aces
tui program.

Petre Pelea, l’aroșeni. Sen
tința civilă prin care soția dv. 
a fost reintrodusă în locuin
ță. este legală și temeinică.

Nu există posibilitatea ca 
să treceți locuința pe nume
le soției, deoarece figurea- 

. ză deja în contractul de în
chiriere, făcînd parte din fa
milie. Dacă ar exista această 
posibilitate, atunci ați.cerc u- 
nității unde munciți să vă 
asigure locuință și, în aceas
tă situație, unei singure fa
milii i s-ar repartiza două 
locuințe. Or, după cum bine 
știți,' statul nostru cheltuiește 
anual miliarde de lei, pentru 
a asigura fiecărei familii cîte 
o locuință. O soluție ar fi de 
a locui împreună în același 
apartament. în camere dife
rite. Dar, cea mai bună și

mai cuminte este totuși aceea 
de a vă împăca.

Stan Mitrcfl, .Aninoasa. 
Intrucît la 31 martie 1953 ați 
părăsit, fără aprobare, locul

RĂSPUNDEM
CITITORILOR
de muncă, nu puteți benefi
cia de vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate, decît de 
la data de 23 aprilie 1953 cînd 
v-ați angajat din nou la E.M. 
Aninoasa. Sînteți însă îndrep
tățit ca perioada 22 martie 
1951 — 31 martie 1953, lucra
tă anterior părăsirii serviciu-

lui, să vi sc considere ca ve
chime in muncă. Concediul 
pentru anul 1953, nu vi se 
mai poate plăti, dreptul la 
contravaloarea lui fiind pres
cris.

® Ion Văclicscu, Paroșeni. 
Dacă nu sînteți mulțumit de 
hotăfîrea comisiei de judeca
tă, aveți drept de contesta
ție la judecătorie, în confor
mitate cu prevederile Legii 
nr. 59.

@ Gașpar Tudor, Lupeni. 
Treceți pe la redacție pentru 
a lămuri împreună unele as
pecte la care vă referiți în 
scrisoarea ce ne-ați adresat-o.

@ Gheorghe Gaiță, Lupeni. 
Puteți solicita sprijinul dc 
care aveți nevoie consiliului 
popular al comunei unde do
miciliază rudele dv.

comuniștii
f Urmare din pag. 1)

fiecărui comunist, a fiecărui 
membru al societății noastre 
socialiste. Această luptă trebuie 
să se desfășoare începind cu 
grija permanentă a fiecăruia 
dintre noi pentru buna gospo
dărire a mijloacelor materiale 
și financiare ale unităților din 
care facem parte, cu atitudinea 
combativă față dc cea mai mi
că tendință de risipă 6au proas
tă gospodărire, față de furtuj i, 
delapidări, sustrageri, degradă
ri sau deteriorări de bunuri și 
pînă la adoptarea unei atitu
dini ferme față de orice ma
nifestare străină intereselor 
societății socialiste, teren pe ca
re sc pot găsi nenumărate căi 
și forme de aplicare în viață 
a principiilor eticii și echității 
socialiste. A fi pasiv, indiferent 
sau indolent față de manifes
tările antisociale înseamnă a 
Iovi în interesele întregii socie
tăți și. implicit. în cele proprii. 
Nu ne poate fi indiferent, ori- 
core ar fi locul nostru în so
cietate, modul cum muncesc, 
trăiesc Și se comportă în viață 
semenii noștri atunci cînd ob
servăm că aceștia se abat de '.a

principiile legalității și echi
tății socialiste. In fruntea a- 
cestei lupte trebuie să se afle, 
în primele rînduri. comuniștii.

Trăsătura morală a comunis
tului în privința eticii și e- 
chității socialiste este sublinia
tă cu deosebită profunzime în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin cuvinte care vor 
rămâne neuitate : „In întreaga 
sa viață, comunistul trebuie să 
dea dovadă de modestie și sim
plitate, să combată manifestări
le de îngâmfare și aroganță, 
să ducă o viață familială și 
socială exemplară. Comunistul 
trebuie să fie cinstit, curajos, 
demn, să lupte cu ardoare pen
tru adevăr, pentru dreptate și 
libertate. EI trebuie să iu
bească munca, să depună e- 
forturi și să se preocupe con
tinuu pentru dezvoltarea pro
prietății socialiste de stat și 
cooperatiste, să pună pe nrlmul 
plan interesele poporului mun
citor...'. Atingerea unui aseme
nea nivel al trăsăturilor morale 
este o îndatorire a fiecărui co
munist. iar prin exemplul său. 
Va trebui să militeze ca să ri
dice la același nivel trăsăturile 
etice ale întregului popor.

Amenajări turistice
Ct veste bună pentru iubito

rii de drumeții și schi. A fost 
aprobată finanțarea pentru cons
truirea unui telescaun de la Lu- 
peni la cabana Straja din mun
ții Vjlcanului. Stația de pornire 
va fi amplasată la Roșia, cu o

stație 
și cea 
banei, 
bările ] 
lui de ] 
începe.

intermediară pc traseu 
finală în apropierea ca- 
Mai sînt necesare apro- 
pentru defrișarea terenu- 
pe traseu și lucrările vor

Un spectacol care
...intitulat .Păcală argat' va 

fi prezentai și in Petroșani, 
(după ce a trecut prin unele 
localități ale Văii), de către 
Ansamblul folcloric al Casei 
de cultură din localitate. Co
media populară cu cintece ji 
dansuri, in trei acte (adap
tată de către Geo Bucur, cu
noscut animator teatral, G. 
Popa, directorul Școlii popu
lare de artă și G. Negraru, 
după P. Dulju) se bucură de 
participarea Antonetei Lumi
nam (secretară la Liceul in
dustrial), Vioricăi Fodor (cus-

nică, cu o activitate de 25 
de ani in mișcarea culturală), 
Vioricăi Brindușan (munci
toare la E. M. Lonea), Con
stanței Mare (muncitoare Ia 
cooperativa „Jiul"), a lui A- 
ristică Frățilă și Ion Cim- 
poieru (muncitori brutari), a 
muncitorilor de la U.U.M.P., 
Iun Picu și Dumitru Frățilă.

Scenografia și regia artis
tică a spectacolului este sem
nală de Geo Bucur, in timp 
ce < unducerea muzicală a- 
pnrține projesorului G. Popa, 
textele muzicale pornind de

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
Atenție

și-mi urcau in trup. Se zice că 
o doua zi, cind je-ntimplă să nu 
se focă ceva, vinovatul nici nu 
îndrăznește să deo ochii cu Scor
pie: „Și eu m-um mirul de nu
mele ăsta ol meu, da' nu sinlem 
oșo, cum se spune ca ești râu 
ca scorpia...''.

Of, și așteptarea asta, am au
zit pe cineva in mină, că ar li 
ca o buruiană rea, le omoară, 
mă, le omoară de îici că-i doam
ne, doamne...

Pe unde-o fi 
mai vine, doar 
cuvintul cu unei 
cum mi-am dat
să fac ? Sun pe dispecer, cum 
de nu mi-a trecut prin cop mai 
devreme ?

— Ooo, dar nu știți, păi i-a 
născut soția al treilea copil, a- 
cum două zile... O fetiță.

Cum așa, doar mie-mi spusese 
că abia peste o lună va fi e- 
venimentul. Deci, eu tot puteam 
s-aștept pină, eventual, creștea 
copila mare...

Alerg și iau autobuzul local 
către oraș. ** ' 
de vizavi, 
Voio să vină la mină, 
ră scuze...

Urcăm in apartament. Pustiu. 
„Din patru cîți sintem, am rămas 
burlac... Ba mint, cinci sintem, a- 
cum... Mirela a venit moi devre
me, nu cum credea soția, ade
că nu așa după socoteala ei, 
ca femeie... l-am și găsit nașă, 
am o nepoală de pe văr, stu
dentă la Cluj, la medicină, a zis 
că vrea să aibă o fină...". In 
ambele camere, cite un covor 
mare cit peretele, inflorit cu tran
dafiri........Soția Ie-a făcut. Lucrul

Cobor și, in sloția 
Gheorghe Scorpie ! 

să-și cea-

Băioții lui Scorpie lini la ora 
asia la școala. Cicerone („a«e 
niște cuvinte de le-ntoarce, ce 
mai...'*) e in clasa a ll-a, iar 
Vasile („ii place șalwl, a fost 
mai bolnăvior, e calm la gindi- 
re...“) in clasa a IV-a... Mă uit 
in ochii lui Scorpie și-i ca o căl
dură care mă-nvăluie. Are ceva 
din lumina ochilor mamei tui pe 
care mi-o arată intr-o fotografie 
mică, îngălbenită puțin. Cind a- 
vea el șase luni ea a spălat ru
fele iarna, a ieșit să le intindă 
pe sfoară, n-a simțit frigul, i-a 
sfiriit ceva in timplă, o fosl pă
trunsă de-o fierbințeală și a mu
rit ca fulgerolâ.

...Intrăm la o bere. Gheorghe 
Scorpie imi suride. O face rar, 
dar otit de frumos.
- Ne mai apasă fumul ăsta 

de cărbune, de mai strică fața 
blocurilor, încolo ar fi ca un sa
natoriu Uricanul... Statul ne-a 
pus la dispoziție casă, pine, lot. 
Averea-i aici, cu noi. Cit trăiesc, 
muncesc. Nu mi-e frică de loc 
că-mi rup oasele. Cind mi-am 
pus in gind, in cap și-n stomac 
să foc ceva, opoi fac I...

— Ia spune-mi, asta poate 
s-o scriu, ai fosl vreodată 
drept ?

— N-am inima aia, și n-am 
fost crescut de-așa... Și-mi pla
ce să mă țiu de cuvint. Știți, 
cuvintul, citeodotă, pînă ajunge 
jos s-a și inversat de zece ori. 
Eu is pățit... Apoi, nu pot să mint 
un om sau un ortac de-al meu... 
Ei îmi țiu corajul și merg înain
te. Cind n-oi mai putea, trag la 
dreapta și pui la roată... Dar, 
deocamdată, imi țiu corajul și 
merg înainte...

n-o 
no

pentru la ambalat
Vinzîitoarcn 
vii răspunde 

pentru fapta sa
In articolul „Răspunderea co

lectivă* (..Steagul roșu” nr. 
6 817 din 25 septembrie a.c.) re
latam că vînzătoarea de la ra
ionul tricotaje al magazinului 
nr. 111 din Coroești-VuZcan a 
modificat prețul de vînzare al 
bluzelor pentru femei în sco
pul însușirii diferenței de 20 
lei.

După publicarea articolului 
la redacție 6-a primit din partea 
conducerii O.C.L. produse-in- 
dustriale Petroșani următorul 
răspunsi

„Articolul în cauză a fost 
prelucrat cu masa de salariați. 
înfierăm actul murdar al vân
zătoarei (Elisabeta Gergelv n.n.) 
în cauză, căreia, după ce i s-a 
desfăcut contractu] de muncă, 
eslc în cercetarea organelor pe
nale și, desigur, își va primi 
pedeapsa cuvenită. Noi vă mul
țumim pentru articolul apărut, 
care constituie un ajutor 
munca noastră".

„Priveliști 
citadine"

in

In nota cu titlu} de mai sus 
apărută în ziarul nostru din 8 
septembrie a. c. se arăta starea 
în care se găsește terenul viran 
dintre cartierul Carpați și linia 
C.F.R.

Referind u-se la cele cuprin
se in articol, secția gospodărie a 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani ne comunică t

«Cele relatate în articolul re
feritor la terenul din spatele 
blocurilor „Carpați- sînl juste, 
terenul fiind neamenajat.

In acest an s-au executat u- 
nele lucrări dc amenajare ca : 
desființări de cotețe și diferite 
dependințe, s-a curățat un ca
nal pentru scurgerea apelor și 
taluzarea terenului, prin mun
că patriotică. Lucrările execu
tate nu sînt la nivelul rezolvă
rii acestei zone, ele vor conti
nua și în această toamnă prin 
muncă patriotică a cetățenilor 
și membrilor U.T.C.*.

promite...
la „partituri" specifice fol
clorului local.

Rolul principal este inter
pretat cu multă finețe, sen
sibilitate și haz de către 
Gheorghe Negraru, apreciatul 
instructor, textier și anima
tor al brigăzilor artistice de 
agitație din Valea Jiului.

Alături de public, aștep
tăm cu nerăbdare orele (17 
și 19) din ziua (azi 14 
noiembrie a. c.) cînd vom pu
tea urmări peripețiile îndră
gitului erou popular, Păcală.

I. MIRCEA

iarna
Răspunzind solicitării cetățe

nilor din cartierul Aeroport, a- 
sociația locatarilor nr. 1, a lu
at In ultimul timp o serie de 
măsuri penfru executarea unor 
lucrări dc reparații Ia blocuri 
asigurînd în felul acesta condi
ții optime pentru locatarii blo
curilor. Numai in luna trecută, 
au fost înlocuite geamurile de 
Ia intrarea scărilor pe strada 
Unirii și au fost reparate ușile 
la 20 blocuri de pe strada Păcii. 
Executarea acestor lucrări se 
înscrie in pregătirile dc iarnă 
pe care asociația locatarilor din 
cartierul Aeroport, le-a luat în 
acest trimestru.

In cadrul O.C.L. Alimentara, 
nu se poate spune că nu exis
tă preocupare pentru practica
rea unui comerț civilizat. Do
vadă elocventă în acest sens, e 
numărul mare de magazine mo
dernizate și profilarea lor în 
unități cu autoservire. Printre 
aceste unități se numără și cea 
de lingă restaurantul Carpați 
din Petroșani. Frumos magazin, 
nimic de zis, și bine aprovizio
nat. Ambalarea fainei și altor 
produse nu se face însă cu toa
tă atenția. Așa se explică fap
tul că într-o pungă cu 
albă, 
zilele 
găsit diferite impurități. Spre 
a nu 
întîmplări neplăcute, se impu
ne mai multă atenție la amba
larea mărfurilor. Doar și aceas
tă operație face parte integran
tă din comerț.

„cancerul II

făină 
cumpărată într-una din 
trecute L. Ardei ea nu a

se mai repeta asemenea

NOrA N-avem coșari!
Precum se știe, casele mai 

vechi din Petroșani n-an în
călzire centrală. Locatarii fac 
foc cu lemne fi mai ales cu 
cărbuni. Au trecut însă doi ani 
și mai bine de cînd coșarul n-a 
mai dat pe la aceste case să 
curețe coșurile. Pline de fu
ningine, acestea îngreunează 
arderea și constituie un per
manent pericol de incendiu. 
Cifiua locatari s-au dus la sec-

torul l.G.L. să întrebe de 
nu vin coșarii. Răspunsul 
fost scurt și concis .*

— N-avem coșari.
La un asemenea răspuns 

cuvine o altă întrebare:
— De ce n-aveți. E ut it

ce 
a

se

ție 
greu de calificat sau de anga
jat un coșar ?

Atit timp cit există coșuri, 
trebuie să existe și coșari.

DE

P&troțani

angajează de urgență

un
un
un
un

sudor autogen

Conducera unui autovehicul 
presupune o serie întreagă de 
calități morale Și fizice, o 
perfectă stare de sănătate. 
Alcoolul este un toxic care, 
consumat chiar în cantități 
mici, diminuează capacitatea 
de acțiune și reflexele con
ducătorului auto. Cu alte cu
vinte, sub influența alcoolu
lui, un conducător auto are 
nevoie de un timp mai lung 
pentru a acționa asupra vo
lanului sau asupra frînci.

Legislația noastră interzice 
conducerea autovehiculelor 
sub influența alcoolului. Pes
te 1 gr%o in sînge, se con
sideră infracțiune și se pe
depsește penal. Și acest 1 
gr%o nu înseamnă prea mult, 
ci numai exact */z litru vin 
obișnuit, sau 100 gr coniac, 
țuică tare, sau două sticle de 
bere.

De altfel, modificarea com
portamentului conducătorului 
auto începe deja de la con
centrație de 0,2 gr%», deci 
un pahar de bere' (!) și se 
manifestă prin dereglarea re
flexelor și întârzierea timpu
lui de acțiune asupra comen
zilor autovehiculului. La două 
păhărele de coniac sau țui
că, acuitatea vizuală, adică 
claritatea vederii, scade cu 
12 la sută, iar la 3 păhărele 
cu 30 la sută ! La două pa
hare dc bere (alcoolemia 0,5 
gr°/oo), capacitatea de a con
duce corect autovehiculul este 
de numai 2/3 !

La 1 gr%0 alcool în sînge 
apar deja tulburări ale răs
punsurilor la excitanți optici și 
auditivi, adică obstacolele sînt 
sesizate cu întârziere mare, 
de asemenea, zgomotele.

Această zonă, cuprinsă în
tre 0,5%o și 1°m alcoolemie, a- 
dică 1—2 sticle de bere sau 
50—100 gr coniac sau țuică, 
este foarte periculoasă. In
divizii respectivi au o stare 
de euforie, de bună dispozi
ție. sînt cuprinși de entu
ziasm, devin curajoși, își 
pierd autocontrolul. La 1 
gr%o alcoolemie, riscul de ac
cidentare este de 13 ori mai 
mare, iar la 1,5 gr%o riscul 
este de 45 ori mai mare de
cît la indivizii normali.

La 1,5 gr%9, la 50 la sută 
din indivizi apar semne, ma
nifestări de beție, iar la 2 
gr%o, semnele de beție apar 
la toți indivizii.

De obicei însă, din ferici
re, acești indivizi nu mai 
sînl în stare să se urce la 
volan, sau nu sînt k'isați de 
cei din jur.

Deci, atenție mărită, chiar 
la cele mai mici cantități le 
alcool ! Este strict interzisă

QBKiaaBBBaBBHBS
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conducerea autovehiculului 
sub influența alcoolului, indi
ferent de cantitatea consu
mată.

Din totalul de accidente de 
circulație, peste 20 la sută 
sînt produse sub influența 
băuturilor alcoolice, iar 90 
la sută din accidente au pro
dus victime. Printre acești 
conducători se află majorita
tea celor care fac grave a- 
bateri de la legea circula
ției ca : exces de viteză, nca- 
sigurări la intersecții, depă
șiri neasigurate etc.

Există, din păcate, o idee 
preconcepută, că anumiți con
ducători auto, obișnuiți să 
consume zilnic o cantitate de 
alcool .fără importanță" (50- 
100 gr), conduc mai bine du
pă aceea. .Acest lucru este 
complet greșit .și periculos! 
Este adevărat că acești in
divizi, obișnuiți cu alcoolul. 
..bine antrenați11, dacă sînt 
lipsiți de alcoolul cu care 
s-au obișnuit, prezintă o sta
re de agitație, de neliniște, 
care trece după consumarea 
alcoolului. Dinz păcate însă, 
la acești indivizi, reacțiile 
sînt mult întârziate, chiar mai 
mult decît la cei care con
sumă alcool .ocazional". A- 
cești conducători auto sînt 
niște inconștienți și constituie, 
in același timp, un pericol 
public. Un conducător auto

zidar-zugrav
mecanic auto
lăcătuș mecanic 

întreținere
Condițiile de angajare și salarizare — conform preve

derilor ll.C.M. nr. 914/1968.

Să aibă domiciliul stabil in Petrila, Petroșani, Iscroni 
sau Aninoasa.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Așteptarea (15—17 noiembrie); 
Republica : Aricii se nasc fără 
țepi (15—17 noiembrie); LO
NEA — Minerul : îngerii ne
gri, seriile I și II (15—17 no
iembrie); VULCAN : Karl von 
Osietzki (15—17 noiembrie); 
LUPENI — Muncitoresc: Ele
fantul Slowly (10—17 noiem
brie).

TV I
:i

i
i
i
i
i
i
j

i
i
i
i
i
ii

.Mai pre- I 
ul".

noapte. |

nt MINK A H NOIEMBRIE

8,30 Deschiderea < inisiui 
Sport și sănătate,

9.00 Matineu duminical pen
tru topii.

Jii.iio Viața salului.
11,15 Orchestra simfonică dc 

stat a Uniunii Sovietice.
12,00 Dc strajă patriei.
12,30 Emisiune in limba ma

ghiară.
13,55 Fotbal : Hoinâuia — Ce

hoslovacia (Campione 
european). Transmisiune 
directă do ia Stadionul 
..Li August**. *

15.50 Magazin.
16.50 Film serial pentru ti

neret : .Planeta gigan- 
ților"

17.10 Cintare patriei — con
curs coral inter jude ț. an. 

irneului inler- 
de handbal 

( ar- 
pau- 
I (101

18.45 Finala tui 
național 
masculin (Trofeul 
pnți — Galați). In 
ză la ora 19,15 — 
dr seri.

20,09 Telejurnalul dc seară.
20.30 Reportajul săptăminii :

.Lotru — noiembrie 
1971'.

20.45 Film artistic : .
sus decît aurul",

22.30 Telejurnalul de
Sport.

LUNI 15 NOIEMBRIE |

18.00 Deschiderea emisiunii.
Cintece populare inter
pretate de artiști «ma
iori din satul Boteni- 
Muscel. |

18.15 Scena — emisiune dc • 
informație și critică tea- I 
trală.

18.15 Stop-cadru,
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul dc seară. | 
20,00 Programul făuririi con- ■

știente a viitorului. E- I 
xigență și conștiință so- . 
cială.

20.20 Muzică ușoară cu for- i 
mația Savoy din An- | 
samblul artistic U.T.C. |

20,35 Film serial : «Marile | 
speranțe". Producție a ■ 
studiourilor britanice de I 
televiziune.

21.25 Oameni și fapte.
21.40 Selecțiuni din spectacn- • 

Ide ansamblului de ba- I 
let „China".

22.25 Din țările socialiste. Ka- | 
towice — centru al in- I 
dusfriei grele poloneze. I 
Reportaj filmat.

22.40 Telejurnalul de noapte. |

“I
I

volanului
care nu se poate sau 
bine zis nu vrea să se 
de alcool, trebuie să se 
de volan pînă nu 
târziu.

Mai există o idee 
cepu-tă, complet greșită și ea. 
Unii zic : fac seara un chef 
zdravăn (ceea ce înseamnă 
cca. 2 gr*w> alcoolemie) apoi 
trag un pui de somn și a 
doua zi. dimineața, Ia... vo
lan.

Este bine de știut că după 
un asemenea consum de al
cool (2 grțoo, deci 1 litru de 
vin sau 4—5 sticle dc bere), 
la 24 de ore după .chef" per
sistă încă în sînge o alcoole
mie de 1 gr"L, ceea ce în
seamnă... codu; penal.

Multe accidente de circu
lație 
ției, 
unei 
tr-o

precon-

a- 
de

să

datorate scăderii aten- 
neîndemînării. lipsei 
decizii rapide în- 
situație periculoasă, 

se explica printr-un con
sum de alcool înainte cu 
12—24 ore.

Deci, după un chef zdra
văn, nu vă grăbiți să vă ur
cați la volan, ci amînați 
cest lucru pentru 3(>—48 
ore !

In concluzie, am -.lori
atragem atenția asupra alco
olului — acest adevărat „can
cer* al volanului.

Nu vă urcați la volan du
pă ce ați consumat cele mai 
mici cantități de alcool ! Su
gerăm mai multe controale 
din partea organelor de mi’.i- 
ție pentra supravegherea cir
culației nu numai după unele 
accidente, ci înainte, mai a- 
les pe lîngă moteluri, cam
pinguri, serbări populare, zile 
festive etc.

Mai mult pepsi și mai pu
țin alcool la unitățile de a- 
Ijmenitație publică de pe Un
gă șoselele noastre.

Pentru opinia publică, acest 
important judecător de ma
să, mai mirftă atenție și luare 
de poziție față de acei con
ducători auto, care sînt un 
pericol public, prin consuma
rea de alcool, perfid duș
man pentru oamenii de la

Dr. Emil LÂPADATU
Spitalul Petroșani

FDIUM Publicăm alăturat fo
tografiile a doi băieți în 
virstă ele 14 ani (Con
stantin Pîrjol și Marius 
Dorobanțul dispăruți în 
7 iulie din Calafat. Cine 
ii in'.ilnește sau cunoaș
te unde lucrează sau lo
cuiesc este rugat să a- 
nunțe la Oprea Vasile. 
Republicii, 38, bloc 4/3 
sau miliția Vulcan.
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Delegația M.A.N. și-a încheiat
Japoniavizita in

SOFIA

Deschiderea Congresului
P.C. din Marea Britanic

PEKIN

la o întîlnire cu

Pe fronturile din Indochina

★

★

oaspetele orașului 
important centru 
miniere, situat în

13 (Agerpres). — Co- 
anchetare a crimelor 
comise de imperlaliș-

vehicule mlli- 
opt elicoptere 
două șalupe

pentru drum, 
parcurge 400

Al X-lea 
Congres al 
sindicatelor 

mongole
TOKIO 13. — Corespondentul 

Agerpres. Fierea Țuiu, trans
mite ; Simbălă dimineața, in ul
tima zi a șederii sale în Japo
nia. delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, condusă de Aurel 
Vijoli, președinte aJ Comisiei 
cconomico-financiare a M.A N 
și președinte al grupului parla
mentar pentru relațiile de prie-

tenie Romănia-Japonia, a fost 
primită dc primul ministru al 
Japoniei. Eisaku Salo. Delega
ția a fost însoțită de Iosif 
Gheorghiu, ambasadorul Româ
nie in Japonia. Cu acest pri
lej, au fost discutate. într-o 
atmosferă cv dială, probleme de 
interes reciproc.

După-aminză, delegația a plc- 
cat spre patrie.

LONDRA 13. — Coresponden
ți Agerpres, Nicolae PJopeanu. 
transmite . Sîmbătă, la Camden 
Town Hall din Londra s-au 
deschis lucrările celui de-al 
32-lea Congres al P.C. din Ma
rea Britanie, eveniment impor
tant în viața comuniștilor en
glez’. a oamenilor muncii și a 
tuturor forțelor progresiste din 
această țară. La Congres parti
cipă peste 400 delegați, repre- 
zentînd organizațiile partidului 
din întreaga țară.

Lucrările au fost deschise, 
printr-un cuvînt introductiv, dc 
tovarășul John Tocher, preșe
dintele partidului.

După adoptarea raportului de 
activitate al Comitetului Execu
tiv, pe perioada august 1969 — 
iulie 1971, Congresul a ascultat 
cuvintul tovarășului John Gol- 
lan, secretar general al parti
dului, care a prezentat princi
pala rezoluție a Congresului in
titulată i «Unitate, partidul co
munist și lupta pentru socia
lism".

In ședința de după-amiază 
au avut loc dezbateri pe mar
ginea proiectului dc rezoluție 
intitulat : «Unitate, partidul co
munist și lupta pentru socia
lism**.

UI.AN BATOR 13 (Agerpres) 
— Simbălă și-a încheiat lucră
rile ccl dc-al X-lea Congres 
al sindicatelor mongole. La șe
dința finală au fost pvozenți 
Jumj.iaghiin Țedenbal, prlm-sc- 
cretar al C.C. al P P.R.M., pre
ședintele Consiliului dc Miniștri 
al R. P. Mongole, aCți condu
cători dc partid și dc stat, pre
cum și oaspeți dc peste hotare. 
A participat o delegație din 
România, condusă de Paul 
Nagy, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Congresul a adoptat o rezo
luție prin care aprobă rapor
tul Consiliului Central ai Sin
dicatelor, o hotărâre pe margi
nea raportului Comisiei Cen
trale de Revizie șl a adus o 
serie de modificări și compac
tări la statutul sindicatelor din 
Mongolia.

Delegații au adoptat o decla
rație în sprijinul popoarelor din 
Indochina și o declarație în 
problema Orientului Apropiat.

cchipc de producție prin efor
turi proprii.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru poștă și telecomunicații

MOSCOVA 13 (Agerpres), — 
La Moscova a luat sfîrșit șe
dința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru poștă și te’.e- 

au parti- 
Bulgarii. 

Germană, 
România, 

U.R.S.S. Comisia 
C.A.E.R.

comunicații, Ja care 
cipat delegații din 
Cehoslovacia, R. D. 
Mongolia, Polonia. 
Ungaria și '
permanentă C.A.E.R. pentru 
poștă și telecomunicații a fost 
creată printr-o hotărîre a ce
lei de-a XXV-a Sesiuni a 
C.A.E.R., la care s-a adoptat 
Programul complex al adînci-

rii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socia
liste, care trasează lărgirea, în 
continuare, a colaborării în do
meniul telecomunicațiilor.

In protocolul semnat se pre
vede examinarea unor proble
me actuale ale dezvoltării cola
borării în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor: cooperarea 
în automatizarea operațiunilor 
poștale și cooperarea în elabo
rarea bazelor unui sistem pen
tru transmiterea informațiilor.

X/“ atracție 
a Salonului 

automobilistic 
de la Tokio

VIETNAMUL DE SUD 13 
(Agerpres). — După cum anun
ță agenția de presă „Elibera
rea*. în octombrie, patrioții 
sud-vietnamezi au atacat sub
unități ale armatei saigoneze. 
care participau la acțiunile de 
.pacificare' a populației din 
provincia Da Nang. In timpul 
luptelor, inamicul, a pierdut 165 
de oameni. In aceeași lună, în 
provincia Darlak, patrioții sud- 
vietnamezi au atacat o serie de 
puncte întărite ale inamicului, 
scoțind din luptă peste 400 de 
soldați și ofițeri. In perioada 
15—30 octombrie, în provinciile 
Socciang și Bakleu, luptătorii 
Frontului Național de Eliberare 
au scos din luptă aproximativ 
300 de soldați americano-sai- 
gonezi și au capturat o mare 
cantitate de echipament și teh
nică de" luptă. In timpul unor 
lupte din octombrie și începu
tul iui noiembrie, patrioții sud- 
vietnamezi au nimicit 120 de 
soldați inamici dislocați în pro
vincia Fuien. Intre 15 și 31 oc
tombrie, potrivit datelor pub'i- 
cate de agenția de presă „Elibe
rarea". în provinciile Bajia și 
țlongkhan. patrioții sud-vietna-

mezi au scos din luptă peste o 
mie de soldați și ofițeri inami
ci, au distrus 18 
tare, au doborît 
și au scufundat 
militare.

încheierea 
noii runde 

de convorbiri 
dintre 

reprezentanții 
R.D.G. și R.F.G.

HANOI 
misia dc 
de război _ _
tii americani în Vietnam a dat 
publicității un comunicat în 
care se arată că trupele ame- 
ricano-saigoneze au continuat 
să acționeze în luna octombrie 
în vederea realizării așa-nu- 
mitului plan de „pacificare a 
populației' din Vietnamul de 
sud. In octombrie, se mențio
nează în comunicat, soldații a- 
mericanî și saigonezi. spriji
niți de aviația americană, au 
efectuat zilnic 50 de operațiu
ni represive. La 19 octombrie, 
soldații din divizia a 21-a sai- 
goneză au ucis 60 de locuitori 
pașnici din localitatea Umin. 
De asemenea, trupele america- 
no-saigoneze au continuat ac
țiunea de mutare forțată a ță
ranilor pașnici din cinci pro
vincii, în vederea transformă
rii acestora într-o «zonă nepo
pulată".

XIENG KUANG 13 (Agerpres). 
— Agenția Khaosan Pa the t Laa 
anunță că. în noaptea de 25 
spre 26 octombrie, patrioții lao- 
țieni au atacat tabăra trupe
lor inamice din raionul Ban- 
ton, provocîndu-i mari pierderi 
în tehnica de luptă și oame
ni. In perioada 23—25 octom
brie, în regiunea Platoului Bo- 
lovens, patrioții laoțieni au a- 
tacat o poziție întărită a ina
micului, situată la vest de Pak 
Song, scoțând din luptă 50 de 
soldați.

PNOM PENH 13 (Agerpres). 
— Forțele de rezistență și-au 
continuat atacurile asupra ba
zelor și instalațiilor militare 
din împrejurimile Pnom Penh- 
ului. Cel mai important atac 
de vineri a fost bombardarea 
cu rachete și obuze de mortie- 
re a centrului de telecomuni
cații de la Kambaul, situat la 
16 km de Pnom Penh.

De asemenea, trupele regimu
lui Lon Noi au suferit pier
deri în oameni și materiale de 
luptă, în regiunea localității 
Udong, precum și într-un punct 
întărit situat la 20 de kilome
tri de Pnom Penh.

Președintele Nixon a anunțat 
o reducere puțin înseninată 

a trupelor americane 
din Vietnamul de sud

BERLIN 13. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La 13 noiembrie, 
s-a încheiat în capitala 
R.D.G. o nouă rundă de con
vorbiri între reprezentanții 
celor două state germane. 
Michael Kohl, secretar de stat 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr, secre
tar de stat Ia Cancelaria fe
derală a R.F.G.. însoțiți de 
experți. au discutat, timp de 
patru zile, referitor la înche
ierea unui acord privind 
transportul de tranzit între 
R.F.G. și Berlinul occidental 
și un tratat privind traficul 
între R.D.G. și R.F.G.

Intr-un comunicat dat pu
blicității sîmbătă se mențio
nează că la convorbiri au fost 
înregistrate noi progrese și că 
următoarea întîlnire urmează 
să aibă loc la 18 și 19 noiem
brie, tot în capitala R. D. 
Germane.

Derepjie în rîndul
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

— Președintele Richard Nixon 
a anunțat vineri, în cursul u- 
nei conferințe de presă, că e- 
fectivele forțelor americane din 
Vietnamul de sud vor fi redu
se pînă la 1 februarie 1972 cu 
45 000 de oameni, rămînînd în 
Vietnamul dc sud încă 139 000 
de militari.

Răspunzind unor întrebări, 
președintele a spus că forțele 
aeriene americane vor continua 
să acționeze un timp mai în
delungat decît forțele terestre.

După cum transmite agenția 
United Press International, mai 
mulți congresmeni americani, 
adversari ai războiului din Viet
nam, și-au exprimat hotărîrea 
de a-și intensifica eforturile 
pentru adoptarea unei legisla
ții care să prevadă un termen

unor congresmeni
precis pentru retragerea trupe
lor americane din Indochina. 
Liderul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield, care 
este autorul cunoscutului amen
dament legislativ cerînd retra
gerea totală a trupelor S.U.A. 
în decurs de șase luni, și-a ex
primat decepția față de hotă
rî rea Administrației de a men
ține o așa-numită forță rezi
duală în Vietnamul de sud. Se
natorul Harold Hughes a ca
lificat ritmul anunțat al retra
gerii trupelor drept dezamăgi
tor, afirmînd că .nu există nici 
un indiciu al terminării răz
boiului". Senatorul Birch Bayh 
a subliniat că retragerea totală 
a trupelor americane din Viet
namul de sud „este singurul 
mijloc de a obține o reglemen
tare negociată a conflictului"

Semnale radio de... dincolo de Lună
Semnalele radio 

transmise de o navă 
spațială găsindu-se 
dincolo de Lună au fost 
recepționate pe Pă- 
mint, undele trecind, 
după cite se pare, prin 
corpul satelitului natu
ral, au declarat recent 
doi cercetători de la 
Institutul Smithsonian

din S.U.A. Verificarea 
acestui fenomen a avut 
loc in ziua de 3 au
gust, cind semnalele 
radio emise de modu
lul de comandă „En
deavor' au continuat 
să fie înregistrate la 
institut, folosindu-se o 
antenă de 45,7 metri, 
chiar și in momentul in

care nava se găsea 
in regiunea considera
tă pînă acum „zonă 
moartă" pentru undele 
radio.

Anterior insfi, cei 
doi cercetători decla
raseră că straturile su
perioare ale Lunii, a- 
vlnd o structură ase-

mănătoare cu cea a 
pietrei ponce, ar pu
tea acționa ca un me
diu .permeabil" unde
lor radio. Autorii ipo
tezei consideră că fe
nomenul înregistrat la 
3 august reprezintă o 
confirmare a presupu
nerilor lor științifice.

uz.lna pentru tehnică dc 
construcții din orașul Mih.ii- 
lovgrad a început producția 
seriei zero a excavatorului 
bulgar „E—100', conceput ’a 
Institutul de cercetări științi
fice din domeniul construc
țiilor de tractoare din Ora
șul Karlovo. Noul excavator 
este înzestrat cu o cupă 
dreaptă și una Inversă, avind 
o capacitate de 0,10 mgtri cu- 
bi, dispune de un mecanism 
special de buldozer și ci.mcn- 
zi hidraulice.

„E—100* arc o productivi
tate de 15 mc pâmînt excavat 
pe oră și sapă pînu la doi 
metri adîncimc.

La uzina pcn’ru electroca
re „Dunav", din Orașul Lom. 
a început producția unui nou 
electrocar de trei tone 
..EP—011“. Noul model, din 
care se vor produce în cur
sul celui de-al patrulea tri
mestru 2 100 bucăți, se deose
bește de celelalte prin siste
mul îmbunătățit al frânelor 
hidraulice printr-o nani marc 
capacitate de transport la a- 
celași gabarit și prin faptul 
că poate circula cu un singur 
electromotor în loc de două.

provincia Yunnan, bo- 
în resurse hidraulice 

în ultimii ani. s-a desfășu
rat pe scară largă mișcarea 
pentru construirea de hidro
centrale de capacitate me
die și mică. Astfel, în ulti
mi patru ani, au fost cons
truite hidrocentrale cu o ca
pacitate totală egală cu cea 
a obiectivelor hidroenergetice 
date în exploatare în 17 ani 
înainte de 1965. In prezent, 
peste 90 la sută din județele 
provinciei sînt electrificate. 

Lucrătorii din domeniul 
energetic au folosit materia
le și metode locale, dotînd 
centralele cu turbine sim
ple construite de ei. Din ce
le peste 2 900 de microhidro- 
centrale. 2 600 au fost cons? t 
truite de comune, brigăzi și

• După cum informează a- 
genția A.C.T.C., Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
a primit delegația Partidului 
dc slînga — Comuniștii din 
Suedia, condusă de Urban 
Karlsson, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al partidului.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească.

© Primul ministru al Mal
tei, Dominic Mintoff, care se 
află într-o vizită în Iugosla
via, a purtat convorbiri cu 
Mirko Tepavaț, secretarul fede
ral pentru afacerile externe. A- 
genția Taniug relatează că au 
fost examinate probleme refe
ritoare la relațiile dintre cele 
două țări, precum și situația 
aotualâ din Europa, o atenție 
deosebită fiind acordată ches
tiunilor legate de asigurarea 
securității în bazinul Mării Me- 
diterane.

£■ Primul secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, Rodney Aris- 
mendi, a avut o întîlnire la 
Santiago de Chile cu Fidel 
Castro. Cu acest prilej, rela
tează agenția Prensa Latina, 
Rodney Arismendi a subliniat 
că vizita lui Fidel Castro în 
Chile marchează sfârșitul peri
oadei de blocadă impusă Cubei 
și o cotitură în evoluția poli-

PHENIAN
La șantierele navale 

Tchcungdjin a fost 
la apa modernul 
„Mankyeungbong". V 
cărui deplasament este 
5 000 tone, a fost realizat dc 
constructorii de nave din 
R.P.I). Coreeană. Proiectat și 
dotat cv) echipamente reali
zate în întregime în țară, 
noua unitate a flotei comer
ciale a R.P.D. Coreene a fost 
construită în mai puțin dc 
trei luni.

MOSCOVA
Spic țărmurile celui de-al 

șaselea continent a pornit o 
nouă expediție de explora
tori antarctici sovietici. Ea se 
compune din navele ,,Obi“ și 
..Profesor Vize' care trans
portă un grup de oameni 
dc știință, cel mai numeros 
dirt istoria cercetărilor sovie
tice la Polul Sud, precum și 
mari cantități de alimente și 
echipament.

In drum spre Antarctica, 
nava expediționarâ „Vrie", 
care este dotată cu labora
toare și cu cele mai noi uti
laje pentru cercetări m n ine 
și atmosferice, va efectua nu
meroase observații științifice. 
Ele vor fi prelucrate cu aju
torul mașinii electronice de 
calcul instalate la bordul va
sului.

TOKIO 13 (Agerpres). 
Printre atracțiile Salonului 
automobilului dc la Tokio se 
numără și turismul ,XI“, pre
zentat de firma japoneză .Su
baru", care ar putea deveni 
cel dinții automobil electric 
comercializabil. Intr-adevăr, 
constructorii au reușit să re
zolve principala problemă le
gată de automobilele dc acest 
gen : cea a autonomiei. Gra
fie utilizării a două baterii, 
una pe bază de cadmiu pen
tru demaraje și cealaltă cu 
praf de zinc 
mașina poate 
km cu viteza de 40 km la oră, 
sau 200 km cu viteza de 90 
km la oră. Punerea sa Ia 
punct va fi încheiată după 
aproximativ trei ani. In ceea 
ce privește prețul, acesta va 
depăși cu circa 50 la sută 
pe cel al unui automobil ac
tual din aceeași categorie.

Vizita primului ministru 
al Cubei, Fidel Castro, 

în Chile

BUDA
PESTA

La Szeged a intrat în func
țiune, cu șase luni înainte 
de termen, o ..fabrică de ca
se". Devansarea datei înce
perii producției va permite 
construirea — peste preve
derile planului pe 1971 — a 
500 de apartamente. In to
tal. în cursul cincinalului, fa
brica va furniza elemente 
pentru asamblarea a 9500 de 
locuințe.

SANTIAGO DE CHILE 
(Agerpres). — In continuarea 
vizitei oficiale pe care o între
prinde în Chile, primul minis
tru al Cubei, Fidel Castro, a 
fost, vineri, 
Antofagasta, 
al industriei 
nordul țării.

Participând 
studenții celor trei universități 
din oraș, la care au luat parte 
și conducătorii. principalelor 
partide politice care formează 
Frontul Unității Populare, Fidel 
Castro, relevă agenția Prensa 
Latina, a sublinat că puterea 
unei revoluții și chezășia 
dezvoltării unui proces revo
luționar rezidă în unitate. El 
a citat cazul Cubei, unde pe
ricolul sectarismului, care de
venise o piedică în calea proce
sului revoluționar, a fost în
lăturat la timp. Primul minis
tru al Cubei a amintit, de a-

semenea, lozinca organizației 
.„Frente Amplio' din Uruguay ; 
„Un popor unit nu va putea fi 
subjugat niciodată".

In momentul istoric actual, 
a spus în continuare primul 
ministru al Cubei, raportul de 
forțe pe plan mondial este net 
în favoarea socialismului. Viito
rul aparține socialismului, care 
inspiră muncă, studiu și sa
crificiu. în timp ce capitalismul 
nu generează decît egoism, a 
remarcat Fidel Castro. El a 
spus că munca și educația stau 
la temelia succeselor dobîndite 
în edificarea societății socialiste 
în Cuba și, în context, a su
bliniat necesitatea unei strîpse 
legături între instruire și mun
ca productivă.

In seara aceleiași zile, 
Antofagasta a avut loc un 
ting, la care Fidel Castro 
rostit o cuvântare.

la 
mi- 

a

tică a continentului latino-ame- 
rican.

@ Curtea cu juri din Wa
shington a declarat, în cursul 
unei ședințe de 75 de minute, 
pe Aubran Martin, ân vîrstă 
de 23 de ani, ca fiind culpabil 
de omorîrea cu premeditare, la 
5 ianuarie 1970, a liderului sin
dical Joseph Yablonski, pre-

cum și a fiicei și soției aces
tuia. Juriul urmează să se reu
nească din nou pentru a pro
nunța sentința în acest caz; în 
statui Pennsylvania asemenea 
acte se pedepsesc cu executa
rea pe scaunul electric sau cu 
închisoarea pe viață. Alte patru 
persoane acuzate de a fi parti
cipau la asasinat nu au fost 
încă judecate.

• Un meteorit care a că
zut in luna august în depozitul 
unei ferme din sudul Finlan
dei conține diamante de di
mensiuni foarte reduse, a anun
țat Centrul pentru cercetarea 
fenomenelor de scurtă durată 
al Institutului Smithsonian din 
S.U.A. Meteoritul, în greutate 
de aproximativ 1,5 kilograme, 
face parte din categoria celor 
numiți „Ureilit* și este cel 
de-al șaselea corp ceresc ră
tăcitor care conține diamante. 
Dimensiunea acestora este însă 
atit de mică, aproape microsco
pică, îneît ele nu prezintă 
teres din punct de vedere 
mercial sau industrial.

in- 
co-

Ciocniri de a lungul frontierei dintre
DELHI 13 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al guvernu
lui indian a anunțat că vineri 
s-au produs șase ciocniri de-a 
lungul frontierei dintre India 
și Pakistan și că avioane mili
tare pakistaneze au violat spa
țiul aerian indian în zona de 
graniță.

Agenția United News of 
India anunța că trupe pakista
neze au atacat un post de fron
tieră situat la aproximativ 120

km de Calcutta și că inciden
te similare s-au produs și în 
apropierea orașului de frontieră 
Sabrum. Postul de radio Delhi 
a anunțat, la rîndul său, că 
bombardamente ale artileriei 
pakistaneze au fost semnalate 
în districtul indian Dinajpur; 
forțele indiene de la graniță — 
se anunță — au ripostat.

CARACI 13 (Agerpres). — 
Postul de radio Caraci a anun
țat că, de-a lungul frontierei 
dintre Pakistanul oriental și

India și Pakistan
India au avut loc vineri cioc
niri în cursul cărora 95 de sol
dați indieni au fost uciși, iar 
trei soldați pakistanezi au fost 
răniți. Ciocnirile s-au produs 
în momentul în care forțe in
diene au încercat să pătrundă 
pe teritoriul pakistanez, după o 
intensă pregătire de artilerie. 
Obuzele lansate asupra locali
tăților din apropierea graniței 
au provocat moartea a 14 per
soane, menționează postul de 
radio Ca raci.

PARIS 13 (Agerpres). 
chipa sovietica de fotbal Zenit 
Leningrad și-a început turneul 
in Franța jucir.d ia Saint Oucn 
cu echipa Red Star. Fotba
liștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (1—1) 
prin punctele marcate de Șari- 
din și Gonciarov. Pentru gaz
de a înscris Ferreira.I
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I cu „Cupa 17 Noiembrie' 
’ pa Politehnic CJâlati
I ținut două
• tii români 

"■
I n;

I Budapesta
15-5, 14-

I
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MADRID 13 (Agerpres). — La 
Gijon (Spania), în cadrul pre
liminariilor olimpice la fotbal 
s-au întîlnit echipele Spaniei 
și Poloniei. Oaspeții au obți
nut victoria cu 6corul de 2—0 
(0—0). Cele două puncte au 
fost realizate de Szoltsink și 
Lubanski.

PRAGA 13 (Agerpres). — 
<In cadrul turneului interna
țional masculin dc volei (re
zervat echipelor studențești).

toate
sporturile
se desfășoară în orașulcare . __ ,

cehoslovac Nitra și este dotai 
~ . ----- • echi

pa Politehnica Galați a ob- 
1 victorii. Voleibaliș- 

cu 3-0 
selecțio- 
orașului 

(15—9, 
formația

v.. români au învins
15—8, 15—10, 15—5) 
nata studențească a 
~ ’ *.a și cu 3—1

, 14—16, 17—15) 
Slavia Bratislava.

Intr-o altă partidă, Petro- 
I berna Dubova a dispus cu 3—0 

(15—13, 15—5, 15—11) de se
lecționata studențească a ora
șului Budapesta.

Un ministru britanic la Salisbury |
Șeful diplomației britanice 

pleacă astăzi la Salisbury și cel 
puțin pentru câteva zile, pro
blema rhodesiană revine în pri
mul plan al politicii britanice. 
Acest eveniment confirmă dis
poziția cunoscută a conservato
rilor pentru o reglementare a 
conflictului anglo-rhodesian. In 
rîndul lor se află numeroși par
tizani ai unui compromis cu re
gimul rasist al lui Ian Smith 
care au impus platforma po
litică cu care s-a prezentat par
tidul conservator la ultimele a- 
legeri, prevăzând noi încercări 
de reglementare a relațiilor cu 
fosta colonie, proclamată în 
mod unilateral independentă de 
către minoritatea albă, cu șase 
ani în urmă.

Observatorii erau deci oare
cum pregătiți pentru anunțarea 
călătoriei lui Douglas Home la 
Salisbury. Ei nu reușesc, însă, 
să descifreze ce anume concret 
se poate aștepta la Foreign 
Office dc la un asemenea voiaj. 
Anunțîndu-și vizita, Douglas 
Home spunea că guvernul bri
tanic c mtinuă să se considere 
legat de cele „cinci principii" 
ale unei reglementări, între ca
re figurează progresul «neîn-

trerupt" spre o participare a 
majorității populației (prin ur
mare a africanilor) la condu
cerea țării .și necesitatea ca un 
eventual acord să fie înțeles și 
acceptat de întreaga populație 
a Rhodesiei (așadar și de afri
cani).

Cunoscînd repulsia guvernan- 
ți'or de la Salisbury față de o

rilor conservatoare prorhodesie- 
ne impresia că Londra face to
tul pentru o reglementare, .Un 
mare sector al partidului con
servator — scrie cotidianul lon
donez „Times" — nu va crede 
niciodată că s-a încercat serios 
realizarea unei reglementări pî- 
nă cînd încercarea nu o va face 
Douglas Home în persoană, ca-

Comentariul ziiei
evoluție care ar acorda celor 
patru milioane de negri vreun 
drept politic efectiv, comenta
torii se întreabă în mod firesc 
ce anume justifică relativul op
timism afișat la Londra, în ce 
constau «progresele considerabi
le" despre care vorbesc emisa
rii britanici, care au petrecut 
■multe săptămîni la Salisbury 
în negocieri preliminare cu re
prezentanții lui Ian Smith.

Un răspuns ar putea fi că 
Foreign Offi e-ul nu contează 
realmente pe un acord, ci se 
străduiește doar să dea cercu-

re, în caz de eșec, va explica 
el însuși cauzele". In cercurile 
laburiste, inițiativa ministrului 
de externe este considerată a 
fi în mare măsură o abdicare 
de la politica declarată a Marii 
Britanii. Se afirmă că guver
nul conservator s-ar putea con
sidera 
vagă 
Smith 
gat și
a unor drepturi po’itice anumi
tor categorii dc africani. Pe de 
altă parte, principiul «înțelege
rii .și acceptării" imul acord de

satisfăcut chiar și cu o 
recunoaștere de către 
a unui proces îndelun- 
întortochiat de acordare

către ansamblul populației Rho
desiei ar putea să se concreti
zeze pur și simplu într-o con
sultare a șefilor tribali, docili 
— după cum se știe — față de 
guvernanții rasiști. Ipoteza poa
te părea plauzibilă dacă se are 
în vedere și faptul că Smith 
și-a declarat ferm intenția dc 
a nu abandona niciunul din 
principiile de bază ale politicii 
sale.

Cu sau fără un acord ime
diat, vizita lui Douglas Home 
la Salisbury marchează în mod 
evident o modificare sensibilă 
a atitudinii, britanice față de 
regimul rasist din Rhodesia. Dc 
la eșuarea întilnirii fostului 
premier Harold Wilson cu Ian 
Smith din octombrie 1968. pro
blema rhodesiană se află in
tr-un impas total. De trei ani, 
nici un contact la nivel minis
terial nu s-a stabilit între cele 
două părți.

Plecarea personalității nr. 2 
a guvernului britanic constituie 
prin ea însăși o evoluție sem
nificativă. Unii comentatori au 
apreciat anunțarea vizitei chiar 
ca „o victorie tactică a Iul Ian 
Smith' (U.P.T.),

N. RATEȘ

I
LONDRA 13 (Agerpres) 

* Jucînd alături de chil 

I
I
I
I nnaie, cuplul ton Ț
J me Fillol a dispus 

1“ ■

I

vv chilianul 
Jaimc Fillol, tenismanul ro
mân Ion Țiriac s-a calificat în 
finala probei de dublu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional de la Torquay. In semi
finale, cuplul Ion Țiriac — Jai- 

s cu 6—4, 
6—2 de perechea engleză J. 
Mendoza—J. Feaver. Ei vor 
întâlni în finală perechea sud- 
africanâ R. Hewitt—R. Seegers 
învingătoare cu 7—5. 6—3 în 
fața lui G. Battrick (Anglia) și 
R. Howe (Australia).

Pe urmele 
crimelor
comise

de hitlerișli
VARȘOVIA 13 (Agerpres). 

— Comisia raională din Ze- 
lena Gora pentru cercetarea 
crimelor comise de hitleriști 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial a procedat 
la deschiderea parțială a u- 
nor morminte comune desco
perite de curând în orașul 
Kostszin, anunță agenții 
PAP. S-a stabilit că aici au 
fost îngropați 2 000 de soldați 
executați de hitleriști. încăl
țămintea descoperită, frag
mentele de stofă și nasturi de 
la uniforme indică faptul că 
f" ..... ....... au

de 
Și

în mormintele comune 
fost îngropați prizonieri 
război belgieni, francezi 
sovietici, care au fost deți
nuți în lagărul nr. 308 din 
localitatea Neuhamm. în pre
zent- Svetoszuv.
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