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Plantări de toamnă

zare, extins, evident, asupra tu
turor mijloacelor de transport. 
Căile ferate rămin. in continua
re. principalul cărăuș in tra
ficul dc călători și dc bunuri 
materiale produse dc economia 
noastră socialistă, caracterizată 
printr-o dinamică tot mai as
cendentă. Ele vor asigura in 
1975 «a. 34 la sută din tra
ficul terestru. Căile ferate vor 
fi dotate pc mai departe cu noi 
instalații și utilaje moderne, 
astfel că in 1975 tracțiunea Die
sel va reprezenta cca. 75 la 
sută din totalul traficului. In 
cadrul programului dc electri
ficare a secțiilor grele de cir
culație, se înscrie și linia Pe
troșani — Simeria ale cărei lu
crări au început deja. Rcntor- 
carea trenurilor sc va realiza 
cu locomotive electrice dc ma
re putere, care vor asigura 
transportul producției Văii Jiu
lui la nivelul cerințelor actuale 
și dc perspectivă. Electrifica
rea secției Petroșani — Sime
ria constituie o componentă a 
electrificării secțiilor dc circu
lație de la Filiași Ia Mintia și 
Teiuș, lucrări care sc vor fi
nisa pină la sfirșitul anului 
1973. iar in uncie zone, dc c- 
xemplu Deva, lucrările dc elec
trificare vor fi terminate incă 
din semestrul I 1972. De ase
menea, se prevede să sc elec- 
trifice și stația Iscroni.

Cu ocazia acestor ample lu
crări vor fi construite noi clă
diri ale stațiilor sau reconstrui-

modernă vor primi stațiile Cfi- 
lan. Călan Băi. Bretea Strei, 
Subcetate, Pui, Baru. Merișor, 
Peștera Bolii. Uncie din aceste 
stații au fost deja înzestrate și 
cu instalații speciale dc centra
lizare. S-au centralizat electro- 
dinamic stațiile Baru, Crivadia, 
Merișor. Pentru sporirea capa
cității de circulație a trenuri
lor in Peștera Bolii sc va spori 
numărul dc linii cu incă una. 
In semestrul I 1973 se preco
nizează ca prima locomotivă 
electrică să circule pc această 
secție.

Pină in 1975 calea ferată va 
fi dotată cu 58 000—60 000 va
goane de marfă in echivalent 
cu 2 osii, cu cca. 1 600 vagoane 
noi dc călători și cu un im
portant număr de vagoane res
taurant și de dormit, cu 
grad de confort ridicat.

Se va dubla linia dc cale fe
rată cu aproximativ 1 000 Iun, 
se va extinde blocul de linie 
automat cu incă 1 800 km, iar 
in jur dc 3 600 macazc vor fi 
centralizate clectrodinamic pină 
la sfirșitul actualului cincinal.

Sc va continua introducerea 
instalațiilor de control a vi
gilenței mecanicului cu oprirea 
automată a trenului în caz de 
ncrespectare a indicației sem
nalelor. a barierelor automat o 
și a altor instalații.

Colectivul stației Petroșani, 
in colaborare cu întreprinderile 
beneficiare, analizează lunar, o 
dată cu depunerea planului o-

gurarca transportului in depline 
condițiuni dc siguranță și re
gularitate. lom acționa in așa 
fel incit să sporim procentul 
de marșrutizarc a transporturi
lor și a încărcărilor concen
trate pe direcții dc mers, asi- 
gurîndu-lc cu vagoanele nece
sare, corespunzătoare. înzestra
rea tehnică a căilor ferate cu 
mijloace moderne mecanizate 
cer din partea celor ce le con
duc sau lo utilizează, un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnico- 
profesionale.

Organizațiile dc bază, in 
munca lor de viitor, se vor 
strădui să conducă, să mobili
zeze integral colectivul pentru 
obținerea de rezultate superi
oare în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, să-și sporească com
bativitatea față de manifestă
rile de indisciplină sau dc su
perficialitate in îndeplinirea 
sarcinilor de plan, pentru ri
dicarea pregătirii tehnico-pro- 
fesionale a întregului colectiv, 
pentru a se garanta un trans
port prompt, economicos.

Apropiatul eveniment dc ex
cepțională însemnătate atît pc 
plan economic cit și pe plan 
social pentru munca și viața 
minerilor noștri — trecerea la 
programul de lucru de 6 ore în 
subteran — preocupă in aceste 
zile în cel mai înalt grad și 
colectivul exploatării miniere 
Uricani. In acest context a a- 
vut loc zilele trecute ședința 
plenară comună a comitetului 
dc partid și a comitetului de 
direcție. Cu acest prilej, fac
torii din conducerea politică 
și conducerea tehnico-adminis- 
trativă a minei, șefii de sec
toare și șefii serviciilor func
ționale ale unității au pus în 
balanța analizei și a posibili
tăților de înfăptuire studiul 
tehnico-organizatoric cu privire 
la introducerea regimului re
dus de muncă la frontul aba
tajelor și galeriilor, au venit 
cu observații critice, cu suges
tii și propuneri în completa
rea ansamblului dc măsuri pre
conizate de specialiști pentru 
reușita importantei măsuri lua
te de partid în scopul îmbu
nătățirii condițiilor de muncă 
și de viață ale minerilor. Pro
punerile de ordin tehnico-or
ganizatoric făcute dc cadrele 
de bază ale colectivului între

vom urma neabătut
cuvîntul partidului

care minerul șef de brigadă 
Gh. Scorpie, tehnicianul Vasile 
Matei, șeful sectorului III, Gh. 
Mihalachv, inginer principal la 
serviciul tehnologic, Marcel 
Tomoiu, inginer șef adjunct cu 
probleme electromecanice, Du
mitru Meiuș, inginer șef ad
junct cu probleme dc acraj, 
ing. Nicolae Nicorici, directorul 
exploatării, Miluță Rugină, se
cretarul comitetului de partid, 
Vaier Dan, secretarul Comite
tului orășenesc dc partid Uri
cani și alții se referă în prin
cipal la : repartizarea de sar
cini fiecărui membru al comi
tetului dc direcție de a coor
dona desfășurarea acțiunii de 
cunoaștere și explicare în sec
toare și brigăzi a programului 
preconizat dc trecere la regi
mul redus de muncă, îmbună
tățirea aprovizionării tehnico- 
materiale și a asistenței tehni
ce, eșalonarea producției pe 
schimburi și pe sectoare, întă
rirea deservirii fronturilor de 
lucru de către artificieri etc.

Reușita importantei măsuri 
luată dc conducerea partidu
lui nostru presupune, totodată, 
o susținută muncă politico-or- 
ganizatorică desfășurată de or
ganizațiile de partid. Iată de 
ce propunerile făcute pentru a- 
sigurarea condițiilor tehnice de 
realizare a planului de produc
ție, a normelor și câștigurilor 
în regim de muncă redus la 
nivelul rezultatelor obținute în 
schimbul de 8 ore, au fost îm
bogățite cu cele pe linia mun
cii politice și a celor de ordin 
social. Intre acestea se înscriu 
prelucrarea în adunări generale 
de partid operative a noului 
program de lucru, întărirea dis
ciplinei și răspunderii în mun
că a tuturor categoriilor de sa- 
lariați din subteran prin accen-

Doresc să vă mulțumesc căl
duros pentru scrisoarea pc care 
mi-ați trimis-o și pentru invi
tația dc a lua parte la sărbă
torirea împlinirii a 50 de ani 
dc la înființarea institutului 
„Dr. I. Cantacuzino". îmi este 
deosebit de plăcut să v 
dresez, cu ocazia acestei 
versări, cele mai calde felici
tări din partea conducerii dc 
partid și dc stat, și a mea per
sonal.

Sărbătorirea celor cinci dece
nii de existență a institutului, 
constituie pentru colectivul 
dumneavoastră un prilej dc a 
trece in revistă contribuția pc 
care acest important așezămint 
de sănătate al patriei a adus-o 
dc-a lungul anilor Ia progre-

sul științei și practicii medi
cale românești, de a face o n- 
naliză aprofundată a muncii 
desfășurate, a sarcinilor mari 
șl de înaltă răspundere care 
vă stau în față, in vederea ri
dicării pe un plan superior a 
întregii activități. După cum se 
cunoaște, in cadrul programu
lui general dc făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, partidul și statul acor
dă o atenție deosebită îmbu
nătățirii condițiilor de muncă 
și dc viață ale întregului po
por, situind, în acest context, 
pe un plan de primă impor
tanță, grija permanentă, dc zi 
cu zi, pentru dezvoltarea și 
perfecționarea activității medi- 
co-sanitarc, pentru ocrotirea să
nătății oamenilor — fondul cel 
mai dc preț al societății noas

tre. Am convingerea, stimați 
tovarăși, că valorosul dumnea
voastră colectiv va face totul 
pentru a aduce o contribuție 
iot mai importantă la îndepli
nirea in cele mai bune con- 
dițiuni a politicii partidului in 
domeniul sănătății publice, la 
progresul și înflorirea științei 
medicale din țara .'noastră, du- 
cind astfel mai departe și îm
bogățind continuu tradițiile lu
minoase cu care sc mindrește, 
pe bună dreptate, institutul 
„Dr. I. Cantacuzino".

La semicentenarul institutu
lui, vă urez, dragi tovarăși, 
mult succes in activitatea vi
itoare, realizări și satisfacții 
cit mai mari in muncă, multă 
sănătate și fericire in viața per
sonală.

Pentru
însușirea 
normelor

însușirea temeinică, de către 
toți salariații minei, a norme
lor departamentale de protecție 
a muncii constituie una dintre 
premisele esențiale ale desfășu
rării normale a procesului de 
extracție, atît în subteran cit și 
la suprafață, pentru respecta
rea, în deplină cunoștință de 
cauză, a tuturor prescripțiilor 
care decurg din acestea.

Recent la căminul E.M. Live- 
zeni, a avut loc o utilă și 
structivă întrecere 
revir — cu tenia

cîștigă", la care 
maiștri. artificieri, 

electricieni. Pentru 
pregătire dovedită în 

răs-

N.D.P.M., 
participat 
mineri și 
buna lor
concurs, pentru claritatea 
punsurilor date, au primit fru
moase premii în cărți minerii 
Ion Mare, șef de brigadă, Ion 
Lazăr, șef de schimb, tehnicia
nul loan Mihalcea și electricia
nul Traian Gălățan.

Către finele lunii se va desfă
șura faza pe exploatare a între
cerii, unde vor fi supuși unor 
interesante teste reprezentanții 
tuturor meseriilor.
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Conlinuînd și in această 
toamnă acțiunile de înfrumu
sețare a cartierelor din orașul 
Petroșani, serviciul de gospo
dărie al Consiliului popular, 
împreună cu I.G.C. a început 
de citeva zile plantările de 
toamnă cu arbori și arbuști. 
Mobilizînd cetățenii la săpa
rea gropilor și a șanțurilor 
de-a lungul trotuarelor, s-au

plantat pînă acum peste 800 
ml de gard viu pe străzile 
Independenței și Oituz, pre
cum -Și un număr de cca. 500 
bucăți de salcîmi .și meste
ceni aduși din împrejurimi. 
Aceste acțiuni vor continua 
pînă la sfirșitul lunii noiem
brie urmînd să se planteze 
un gard viu și pe strada U- 
nirii din cartierul Aeroport.

Cum era de așteptat, ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 
3—5 noiembrie a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a constituit un 
eveniment politic de cea mai 
mare însemnătate, cu ample 
și adînci rezonanțe în sufle
tul fiecărui comunist, fiecă
rui om al muncii. Punînd în 
centrul atenției societății 
noastre — bazată pe un pro
fund umanism — problema 
edificării conștiinței omului 
nou, cu toate implicațiile sale 
etice și morale, secretarul ge
neral al partidului a acor
dat o deosebit de largă im
portanță datoriilor care revin

oamenilor școlii în educarea 
unor tineri viguroși, cu dra
goste de muncă, dornici să 
trăiască o viață utilă socie
tății spre a duce mai depar
te, pe noi culmi, cuceririle 
generațiilor prezente, pentru 
înflorirea necontenită a pa
triei noastre. „Avem datoria 
— afirma pe bună dreptate 
șeful partidului și statului — 
să creștem un tineret cu un 
larg orizont spiritual, înar
mat cu tot coca ce a creat

Lucian ARDELEANU 
directorul Casei pionierilor 

Petroșani
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cu înalt simt 
al responsabilității

Cu dăruire și
Am studiat cu multă aten

ție atît textul expunerii se
cretarului general al P.C.R., 
tox'arășul Nicolae Ceaușescu, 
la deschiderea plenarei Co
mitetului Central din 3—5 
noiembrie a. c., cit și hotă
rârile adoptate, toate acestea 
constituind documente dc im
portanță majoră, politică și 
filozofică, pentru orientarea 
în viitor a întregii activități 
— cu caracter multiplu și 
înnoitor — care se desfășoa
ră în societatea noastră so
cialistă. Sînt documente pline 
de miez, pline de idei lim
pezi, înțelepte, de principii 
și norme etice clar contu
rate pe care avem datoria, 
fiecare în parte, să le inte-

în munca 
zi.

gram in viața, 
noastră de zi cu

Cu prilejul excepționalei 
analize a secretarului gene
ral al partidului a ieșit în 
evidență cu pregnanță — în
tre alte sarcini actuale — 
și necesitatea 'întregirii pro
filului politic al specialistu
lui, indiferent de sfera de 
activitate în care-i cuprins, 
nevoia participării mai ac
tive și mai eficiente a aces-

loan DAN
inginer principal proiectant, 

locțiitor de secretar 
al organizației de bază 

I.C.P.M.H. — C.C.P.
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EFICIENTA 
ACORDULUI GLOBAL

Au fost terminate lucră
rile de amenajare a puțului 
principal de extracție nr. 4 
al exploatării miniere Uri
cani. Obiectivul în cauză, a 
prins viață prin aportul har
nicei brigăzi conduse de 
Gheorghe Butușină, Aplicîn- 
du-se și în acest caz forma 
de salarizare în acord glo
bal, durata de execuție a lu

crărilor, a fost redusă cu 
cca. 30 la sută, in condiții 
de calitate dintre cele mai 
bune.

In cursul anului viitor, noul 
puț va rezolva problema ex
tracției ritmice în conjunctu
ra sporirii solicitării instala
țiilor de extracție prin tre
cerea la programul de lucru 
de 6 ore.

După cum ne informează 
corespondentul nostru, prof. 
Petru Eana, în după-amiaza 
zilei de 18 noiembrie a.c., la 
Casa corpului didactic din 
Petroșani, au fost organizate 
două interesante acțiuni. Ast
fel, lectorul universitar N. 
Truți, de Ia Universitatea Ti
mișoara, a prezentat, în fa
ța profesorilor de geografie, 
o cuprinzătoare și utilă ex
punere avînd ca temă turis
mul și geografia acestuia. A- 
poi, în prezența delegatului

Ministerului Invățămîntului, 
T. Costa, directorii și secre
tarii organizațiilor de bază 
P.C.R. din școli au făcut, 
în cadrul unei mese rotunde, 
propuneri substanțiale pri
vind îmbunătățirea Statutu
lui cadrelor didactice.

La organizarea acestor u- 
tile și instructive acțiuni, 
și-au dat concursul i prof. 
Cornel Cismaș, directorul Ca
sei corpului didactic Deva, 
și Inspectoratul școlar muni-

orna
,amic“. După cum 

vedeți, e din acela in ghili
mele. Ei bine, de cind îl știu
— și il știu de multă vreme
— a trăit și a răzbit in viață 
pc bază de cerșire. Nu ! Nu-i 
vorba de un cerșit la colț de 
stradă, cu pălăria in mină. 
E vorba despre un altfel de 
cerșit, despre unul care, nici 
măcar nu e sancționat de le
ge. Pentru a mă face înțe
les, cer permisiunea să fiu 
retrospectiv.

Copil fiind, nu m-am pu
tut bucura niciodată deplin 
de vreo jucărie. „Amicul" 
despre care aminteam, înda
tă ce mi-o zărea se și por
nea pe milogit.

— Dă-mi-o și mie. Numai 
un pic...

Dacă il refuzam, se așter- 
nea pe un urlet și 
guițat, că mi-i punea 
in cap.

— Da' dă-o un pic, 
să ți-o mănince, Uite 
pil rău...

l-o dădeam și pină 
mă, făcea el ce făcea 
minea a lui.

Mai tirziu, la școală, ce 
mai, ajunsesem pur și simplu 
să fiu obligat ca odată cu 
însușirea lecțiilor, să învăț a 
concepe — in forme din ce 
in ce mai perfecționate

fițuici. In preajma tezelor 
bineînțeles și a extempora
lelor, cind
în primire încă de cum in
tram pe poarta școlii:

— Ai făcut-o ? Uf, dar pu
teai să o faci mai mică. A- 
cum, cum dracu' o camuflez ?

Ridicam din umeri vinovat 
și promiteam că altădată voi 
fi mai ingenios.

Cind era vorba de orgi.

.amicul" mă lua

pe un 
pe toți

că n-o 
ce co-

la ur
că ră-

VULCANUL SPRE ÎNĂLȚIMI.

n a g i
Prin urmare eu eram cel 

vinovat. Și, pentru ca sa nu 
mai Jiu, cedam și deveneam 
din nou BUN COLEG.

Eh, nu-i nimic, se va spu
ne probabil, viața, a avut ea 
grijă desigur să cearnă lu
crurile așa cum se cuvine. 
Eu, după cum era și firesc, 
am ajuns CINEVA, iar el, 
după cum de asemenea era

Ii dau, bineînțeles, 
cu 
cu 
să i 
să i 
neaț 
tele mele.

Sau, intr-o zi, de dumini
că, sau, intr-o după masă li
beră; nici nu apuc să pun 
bine piciorul in stradă, că 
„amicul" mă și atacă:

— Ce faci dom'le ? ! Nu 
te-am văzut de ieri! Hai, dai 
una mică ?...

Și dau, una și două și 
cite mai vrea, pentru că alt
fel îmi ies vorbe i

— E un calic,

. altfel iese 
bucluc și tot eu rămin 
ponosul. Că cl nu putea 
găsească q fată, pe care 
o invite. Nu.' El trebuia 
ipărat să se așeze in coas-

un cărpă-

t re buia să am grijă să mă 
așez în bancă astfel incit, 
să-i pot TURNA in ureche, 
tot ce nu găsise de cuviință 
să-și însușească. Ajunseserăm 
să stabilim un adevărat cod 
cifrat, alcătuit din gesturi, 
mimică etc. A, să nu credeți 
că nu am luat poziție! Am 
luat, dar atît mi-a trebuit. 
.Amicul", a făcut un caz și 
l-a prezentat tuturor atit dc 
afurisit, incit, ori încotro mă 
întorceam, mă intimpinau 
doar priviri dezaprobatoare 
și calificative ca :

— Egoistul. Tocilarul. Nu
mai el ar vrea să știe...

firesc, un OARECARE. Nu
mai că, să vedeți ce chestie, 
S-A INTIMPLAT EXACT 
INVERS. Și. nu mai zic ni
mic aici. Zic doar at it că și 
acum, tot eu sînt cel ce fac 
respectivului .amic" fițuici...

Din păcate, nu-i ăsta sin
gurul meu „amic". NIai am 
și de alt soi. Bunăoară, fac 
și eu cunoștință cu o fată și 
merg apoi cu ea, undeva, în- 
tr-o seară, la dans. Nici nu 
apuc să intru bine în tango, 
că mă și simt bătut pe umăr :

— îmi dai voie ?
.Amicul", din nou dumnea

lui, candid și foarte legitim.

nos...
A, nu! El nu-i 

nici cărpanos. El 
acel amic veșnic în dreptul 
de a primi și nicicind in 
postura de A SE SIMȚI. El c 
pomanagiul în ofensivă, ce 
nu știe decit să culeagă. Con
traofensivă ? Da, sînt pen
tru ea și nu numai de acum. 
Vedeți insă că numai eu și 
cu incă vreo doi ca mine, 
sintem prea puțini pentru a 
o realiza. Și tocmai in sco
pul de a deveni mai mulți, 
cit mai mulți, am scris cele 
de mai sus.

nici calic, 
e .amic".
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MONOGRAFIA VĂII JIULUI (VI)
popoarelor evului 

a atins de bună seamă 
st colț de țară. Tracii, 
i-au întins dominația în 

decursul veacurilor pină în 
șcrufHc Munteniei, nu trecut 
Și în ținuturile de dincoace dc 
•nunți, ocupând întreg Ardealul 
dc astăzi. Astfel, la <n cepului 
mileniului întîi. înaintea croi 
noas’re. cînd sciții trec Car- 
patii. răsese în Ardeal pc traci. 
4n specia] pc geți sau pc tracii 
nordici.

Geții s-au diferențiat tot mai 
mult dc traci luându-și orien
tarea spre apus, iar tracii spre 
răsărit Migrațiimcn popoare
lor venite din șesuri’c Rusiei, 
cimerienii și sciții, a aiins In 
începutul mileniului întâi Și 
V.t'c.i 1. litri Sciții au trecui în 
trei grupuri peste Carpați, li
nii spre Slovacia, alții prin pusul 

. Oitu, )m* Valea Mureșului, a- 
d pînă la Abrud, iar al 

i crup peste Moldova și 
Oltenia O parte sau un trib 
din '-upu! al IreS'ca va fi 
pătruns p a strâmtoarea Săr
itorului pină in platoul Pelro- 
șani’or.

Sc:t i sânt in veacul al VII- 
toa î.e.n. răspândiți în întreg 
Ardealul. Fiind insă un popor 
nomad. în lendință continuă de 
expansiune, n-au ’ăsat urme 
dc statornicire în Ardeal. Ge
ții, pe de altă parte, legați de 
glie râmîn în vremea icestor 
mi,c ■.(•i’srp ;>e loc, suportând cu 
«ătdiire la adăposti*' pâd’irilor 
toate incursiunile. 3). Puterea 
lor de asimilare getizează 
chiar uneie triburi scită ?e, de 
exemplu pe sargeții din Va’ca 
Hațegului. <).

Se ]>unc acum întrebarea ce 
anume neam dcoscbH a putut 
locui în ținutul Petroșanilor ?

Cnroețârile istorice arată în 
această vreme așezați în Ba
nat ;>c sigiiu, care se întind 
pînfi in părțile Hațegului, iar 
mai precis în veacul al IV-lea

Prin urmare 
concluzia logică 
troșaniior și Sn 
Jiului ardelean. 
Iote la mijlocul 
Ui de jcotodacii 
siginii nomazi, cu sargeții din 
Valea Hațegului și poale si cu 
unele frânturi venite din tara

î.c.n., Sn special în ținuta! Ha
țegului, pe sargeți sau sargați. 
Dincolo de munții .Jiului pe 
versantul Olteniei, pe bessi.

Putem deduce de aici că și 
bazinul Jiului ardelenesc a tre
buit să fie locuit de elemen
te care ajiarțineau acestor po
poare. In părțile acestea erau 
însă și băștinași mai vechi, 
geții daci, veniți din Macedo
nia și împinși de alte popoa
re în Ardeal. s). Aceștia se re
trag din calea migrațiunilor in 
munți așteplind scurgerea pu
hoiului.

ni se impune 
că platoul de
generai Valea 
au fost popu* 
mileniului 5n- 
amestecați cu

Tendința dc expansiune 
getodacilor se îndreaptă spre 
sud. Ei coboară din CiM-pațâ pe 
Xrâle.i Oltului, a Jiului și a 
Dunării, populând Muntenia dc 
astăzi. Cu timpul s-a produs o 
separare între poporul dc din
colo și dc dincoace de munți, 
păstrînd pentru cci dinții nu
mirea de geți, iar pentru cci 
din Ardeal pe cea dc daci. ®),

’) V. Pîrvan. Getica, Bucu
rești 1926, pag. 661.

7) V. Pîrvan. idem. pag. 649.
3)
4)
5)
«)
7)

nilor. București, pag. 73.
8) V. Pîrvan, op. cit. pag. 657.

In Japonia a fost fabrica! 
tin nou produs numit .Sal
vator «Ir viață". <«rr jwiate 
li fnkiNÎf in caz dc accidente, 
i? rxpforiilc d<* ga/r sau in
cendii. LI conslft dintr-o bu
telie cti oxigen și n mască 
pen Im respirație in 
nevoie.

IN FOTO : Nonl produs
poate fi amplasat fără nici o 

uitate in orice casă, la 
r-a extinctoarele dc incen-

Centru
de scufundări

submarine
in Japonia a fost amorsat un vast program 

construcție a unui centru dc scufundări sub
marine. Acesta din urmă va fi echipat cu pa
tru chcsoane pentru scufundări fictive sau rea
le destinate studierii condițiilor dc mumă ale 
omului la adincimi dc pină la 500 m.

Ani remind investiții «lc 7 milioane franci 
și fiind instalat în apropiere dc Yokohama, cen
trul va deveni operațional în martie 1973.

Chcsonul dc scufundări reale va avea 6,2 ni 
înălțime și 3.6 m diametru, fiind al treilea din 
lume, după chcsonul francez al COMEX și un 
alt clicson aflat in faza dc finisare in Slatclc 
Unite.

In ultima vreme, 
diverse persoane au 
înveput să furnizeze 
informații potrivit că
rora ar fi observat in 
aer obiecte zburătoare 
ncidentificate (O.Z.N.). 
Unii specialiști apre
ciază că aceste rela
tări ar putea fi o con
secință a începerii li
nei noi perioade dc a- 
parițîc a farfuriilor 
zburătoare sau o con
secință a
interesului pentru ele.

In 1968. dr. Edward 
U. Condon, de la Uni
versitatea din Colora
do, a întocmit pen
tru Forțele aeriene mi
litare ale S.U.A. un 
raport despre O.Z.N. 

în care se sublinia că, 
in urma studierii rela-

resuscitării

tarilor despre cazurile 
în care s-au observat 
O.Z.N. și care au par
venit în ultimii 20 de 
ani, nu s-a putut ob-

bcssilor pe Jiu în sus.
Gotodacii asimilează pe rînd 

pe toți noii veniți. Dovada ne-o 
dă toponimia locală din Valea 
Jiului cu numiri getice, pre
cum §i felul de trai al popu
lației autohtone, păstrătoare a 
multor datini dace.

Ptolomcu amintește <apoi la 
150 e.n. 12 neamuri în Ardeal, 
■oale getodace și nici unu) 
scitic. 6). In veacul aâ treilea 
regele Droinichete izbutește să 
unească toate neamurile geti
ce dintr-o singură împărțire 
mare și puternică. 7).

Evadare
cu tot confortul

gui dr. Ernest R. Hil- 
gist, de la Universita
tea Stanford, consideră 
că aceasta nu este un 
rezultat al publicării

în legătură
Z. N.

informație 
este puțin

ține nici o 
științifică și 
probabil ca acest lucru 
să poată fi făcut în 
viitor.

De atunci, numărul 
relatărilor cu privire la 
O.Z.N. s-a redus con
siderabil. Dar, psiholo-

raportului, ci o conse
cință a faptului că oa
menii și-au pierdut in
teresul pentru O.Z.N. 
Dar, subliniază el, a- 
ccst interes are un 
caracter ciclic și rea
pare din cînd în cînd. „văd* 

Alțj specialiști aprecia- toare neidentificate.

ză că durută între alt
fel de cicluri este, de 
regulă de 5 ani, ast
fel că ciclul următor 
ar trebui să înceapă 
în 1972.

Dr. Donald I. War
ren, de la School of 
Social Work de pc 
lîngă Universitatea 
Mîchan din Ann Ar
bor, explică apariția 
relatărilor despre 
O.Z.N. prin aceea că 
unii indivizi ncsatisfă- 
culi de poziția lor so
cială, cred, probabil, în 
posibilitatea existenței 
vieții pe alte planete, 
admit posibilitatea 
zborurilor efectuate de 
ființe dotate cu inte
ligență cu ajutorul u- 
nor nave cosmice ș; 

obiecte zbură-

La procedeele de evadare 
cunoscute — săparea unui sub
teran, pilirca gratiilor, folosi
rea corzilor, spargerea unei

breșe în zid — s-a adăugat u- 
nul nou. In închisoarea mexica
nă Santa Martha Acatitla, de
ținuți! și polițiștii au fost mar
torii unei scene inedite: un 
elicopter a aterizat în curtea 
încliisorii; doi deținuți — ame
ricanul Noah Kaplan și venc- 
zuelcannl Antonio Contreras — 
au fost .răpiți' sub privirile 
admirative ale camarazilor de 
celulă. La cite va ceasuri, eli
copterul a fost găsit abando
nat la frontieră' americană. 
Acolo, evadații au luat un a- 
vion particular care i-a trans
portat în Statele Unite. Kaplan, 
care ispășea o' pedeapsă de 30 
ani pentru omor, dispunea de o 
bogăție fabuloasă, avere pe ca
re o datora traficului cu dro
guri și arme. Un businessman 
de talia sa putea să-și permită 
o evadare în cel mai mare con
fort posibil.

și drogurile
O fabulă

fluviu

Zidurile 
bisericilor 
rhodesiene 
au urechi

Polițiștii din R.F.G. folosesc tot mai frec
vent drogurile. Lucrurile au ajuns pină acolo 
incit ministrul dc interne al landului Rhcnania 
dc Nord-Westfalia, Wcycr, a editat o circulară 
specială prin care se cere interzicerea consumă
rii drogurilor de către funcționarii poliției. Cir
culara a fost publicată în urina arestării a trei 
tineri polițiști care au fost surprinși fumînd 
hașiș.

BENZINA
DIN DEȘEURI?

încăpățînată...
Prigonit de toți fabuliștii 
Din fabulă in fabulă, mereu. 
Măgarul lăsă iarba miriștii 
Și merse întins la eleșteu 
Cu gindul să-și taie zilelor ața. 
Adică s-o termine cu viața.

Dar privind in mocirla adincă 
Fiorii mortii l-au ars ca jarul
Și măgarul s-a gândit că încă 
Nu-i cazul să predea inventarul
Și a plecat prin viață alandala 
Rcfuzînd să mai tragă— MORALA 1

Cea mai marc pânză din lu
me a fost realizată dc pictorul 
american John Banvar. Este 
vorba de lucrarea „Peisaj de pe 
Mississippi", care măsoară nici 
mai mult nici mai puțin decit 
3 mile. Pentru a transpune pe 
pânză malurile fluviului, de la 
izvor pină la vărsare, pictoru
lui i-au trebuit 400 zile pentru 
a parcurge traseul și a exe
cuta schițele, iar apoi șase ani 
pentru a crea tabloul... fluviu.

Biserica metodistâ din Salis
bury (Rhodesia) s-a plîns in 
raportul său anual că autori
tățile rasiste trimit polițiști in 
civil in biserică pentru a des
coperi adversari ai politicii re
gimului. Raportul subliniază că 
armata dc informatori .este 
omniprezentă, informînd poliția 
și guvernul de lucrurile cele 
mai mici".

Compania japoneză .Scnjo" a început con
struirea unei uzine care să transforme deșeurile 
de mase plastice în benzină și petrol lampant. 
Această uzină, informează agenția Kyodo 
T.sushin, poate prelucra pină la l tonă de de
șeuri dc mase plastice pe zi. Obținerea benzinei 
se realizează aici printr-o topire a maselor 
plastice la o temperatură de 500°, cu nichel 
drept catalizator, obținindu-se in acest fel va
pori de benzină și petrol.

...și una
algebrică

Domnul X 
Dichisit Ia fix 
Și cuprins dc febră 
A ieșit din algebră 
Supărat că adeseori 
I se pretind valori 
Ca la un supus 
Ramolit
Intre minus și plus
Infinit.
VasăzJcă îl revolta
Practica aceasta anapoda 
Care juca fotbal cu el 
Ca cu cel din urmă tcmbcL 
Și și-a zis domnul X :

— Nu mai ține fraților, nix I 
Inii voi face din ardoare 
Redută
Să-ini capăt o valoare 
Absolută.
Și domnul X a pornit
Pus pc căpătuit
Printre celelalte necunoscute 
Care-1 ocoleau precaute 
Și iată-l in curînd avansat 
l-a rangul de X la patrat. 
Fudul de marea lui valoare 
Și-a luat nasul la purtare 
Devorindu-și vecinii vere. 
Cum fac unii ieși la putere. 
Și fiindcă o ținea alandala 
A venit un cărturar cu MORALA 
(arc printr-o soluție
Dc substituție
A rezolvat urgent pricina 
Extrâgindu-i lui X rădăcina.

Ion PALTIN
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Rebus • Rebus • Rebus
R ;

Dicționar : EUPA, VAT, DIC.

TI - In cuî ! 5) LE - TM ; 6) IR - DR ; 7) Posesiv -K-

8) AR - RA ; 9) MT - T ; 10) I - ET.

— IR - R ; 5) Al — KT ;

VERTICAL : 1) RRR ; 2) In centru ! — BR ; 3) A - MA ; 4) AL

6) M - D ; 7) TT - EE ; 8) RA -

ORIZONTAL : 1) R - TR ; 2) AA... ! 3) RL - NT ; 4) AA -

Foileton

Recent moscoviții au fost martorii unui ciudat 
fenomen. In centrul Moscovei, lingă Teatrul 
Mare, au apărut, străpungind „plapuma" dc as- 
falL.. ciuperci.

In foto : Ciupercile in centrul Moscovei.

sa explic 
vinte cam ce aș fi simțit și 
cam cum aș fi reacționat eu 
personal dacă s-ar fi intim- 
plat să fiu caricaturizat la 
gazeta noastră satirică, așa 
cum a pățit-o stimabilul co
leg R. D. Ce-aș fi simțit ? 
Cred că vă dați seama! 
M-ar fi luat negreșit cu su
dori reci, de gheață, dup- 
aceea cu sudori fierbinți și 
iarăși cu sudori reci, cu sîn- 
gele năvălindu-mi in materia 
cenușie și provocindu-mi sen
zații foarte spontane, exact 
treisprezece la număr. De ce 
tocmai treisprezece ? Veți ve
dea '

1 : cum dom’le, din atiția 
m-au găsit tocmai pe mine 
.să mă prindă tn colimator ? 
Ce, numai eu am lipsuri in 
mumâ ? 2: asta-mi mai lip
sea, și cînd, acum in ajunul 
acordării primelor; adio șu
tate frumușele ! 3 : bănuiesc 
că e cineva care e cu ochii 
pe mine și-mi caută nod in 
papură. 4 : ce părere și-o fi 
făcind directorul ? Cred că 
de acum Îmi pot lua gindul 
de la propunerea aia de a- 
vansare. 5 : ce i-a apucat pe 
ăștia să se stringă ca la urs 
in jurul gazetei și să facă 
atita haz de caricatura care, 
cică, m-ar înfățișa pe mine ? 
Poftim, oameni in toată fi
rea, nici la un spectacol de 
comedie n-ar ride așa de zgo
motos ! G: dacă țin 
minte, și eu făceam 
haz cînd vedeam la 
caricatura cite unuia, 
tac si înghit in sec.

pol face ? / : in schimb, am 
toate motivele să-l critic pe 
caricaturist. Păi, desen e ăs
ta ? Din creion. Cum adică, 
să nu merit nici măcar o ca
ricatură mai ca lumea, in 
tuș ? 8 : ce, mizgălitura asta 
seamănă cu mine ? Dacă o 
vede Costel, băiețelul meu, 
fuge de ea ca dracul de tă-

bine 
la fel 
gazetă 
așa că

miie. li dau in judecată, nu-i 
iert, li bag la articolul „mu
tilare de persoană prin de
sen". Dar o fi oare in codul 
civil sau penal un asemenea 
articol ?...

Și iată, lot așa, senzațiile 
mi se învălmășesc din tălpi 
pină-n creștet. A douăspre
zecea imi dă iluzia că (de 
rușine) intru in pămint, dar 
apoi revin la realitate, îmi 
simt inima ușurată și, calm, 
iau hotărirea nestrămutată 
să mă corijez, căci, oricum, 
in caricatură e cuprins un a- 
devăr de care nu pot să nu 
țin seama. Cum s-ar spune, 
m-am trezit in ceasul al dois
prezecelea — tirziu, dat mai 
bine mai tirziu decit nicio
dată. Pină la un punct, psi
hologia mea s-ar potrivi cu 
cea a lui R.D. Singura deo
sebire este insă că el, cole
gul dc serviciu nu a putut 
stopa la a douăsprezecea sen
zație — iluzia intrării sub 
pămint — ci a galopat la 
următoarea, a treisprezecea, 
care, firește, e și... ghinionis
tă : ruperea caricaturii de la 
gazeta satirică.

Gestul lui, fiindcă gestul

ăsta ne-a uluit, mă îndeamnă 
să cred că i-a repugnat în
deosebi calitatea desenului. 
Fiindcă nu il știți pe R. D. 
Are un gust estetic mai evo
luat decit alții. De aceea, 
am o propunere : dacă vreo
dată ar mai fi cazul să fie 
prins in colimator (ceea ce 
eu nu i-o doresc), să fie che
mat de cel ce face dese ne
te, care să i se adreseze pe un 
ton afectuos, condescendent: 
Rogu-vă, zîmbiți, vă fac o ca
ricatură, jos pălăria :

)
I 
I 
( 
I 
î 
I 
I 
I 
ț 
I 
( 
I
1

ORIZONTAL

1) In cileva rinduri — In pri- 
sle rinduri ; 2) Rinduri strinse

— In primul rînd, iubit ; 3) Rind 
la casă — Rind de brad ; 4) De 
ce pe dos ? ! ! — Eroina roma- 
nului„Primele rinduri" de N. Ve- 
lea - Un rînd (fig) ; 5) Sat in 
Spania — Rînduit dinainte ; 6) 
Rinduiește fire - Așezotâ in pri
mele rinduri ; 7) încă un rînd
— Rînduit ; 8) Riu în Iran — La 
rind I - Rînduite pe urmă I ; 9) 
Cuptor (reg) - Pe toate rindurile
— Din pojghiță ; 10) Rinduri de 
case — Din rindul oilor I ; 11) 
Rînduit pe furcă (reg) - In pri-

■ mul rind ;
VERTICAL

1) Rind pe rind - Scoase in

primele rinduri ! ; 2) Rind pe rind 
(3 cuv.) ; 3) In ultimul rind la 
împărțire — Rindul întîi (pl) ; 4) 
Petece ! — Cu multe rinduri — 
Rind pe...rind ; 5) Rinduită îna
inte de azi — In primele rinduri ; 
6) Și se duc pe rind, pe rind...
— In primul rînd ; 7) A pune În
rinduri strinse... — ... pe rinduri! : 
8) Din primele rinduri I — Fiord 
norvegian — Scrie rinduri ; 9)
Rind pe rînd (pl) ; 10) Rinduire
— Un tip neisprăvit!; 11) După 
ultimele rinduri 1 — Luat la mij
loc ! — Diminutiv masculin ; 12) 
Cu rinduri de fire - Rinduit de 
jos în sus !

Ion LEONARD
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Ciuperci... in centrul
Moscovei

V. MOLODET
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A fi educator comunist
bun omenirea In dome- 
cun oaș terii, cu cele mm 

r»oi cuceriri ale științei uni
versale". Jn această ordine de 
idri. organizația pionierilor 
are. fără îndoială, un rol deo
sebit In Valea Jiului, prin 
erija partidului și statului 
nostru funcționează astăzi 
patru casc ale pionierilor un
de mii de copii deprind, sub 
atenta și competenta îndru
mare a conducătorilor de 
cercuri, nenumărate cunoștin
țe practice și teoretice utile, 
își conturează și dezvoltă ta
lentul artistic, se pregătesc 
într-un cuvin t pentru exi
gențele tot mai mnri ale vie
ții. Casa pionierilor din Pe
troșani ode rol mai vechi 
lăcaș de acest fel din Valea 
Jiului, vechimea sa înlrectnd 
cu mult un deceniu. Faptul 
acesta, dar mai ales realiză
rile importante obținute în

iul

drcursul anilor dc către px-> 
merii care activează aii i, ne 
impun o dro*-> bită exigență 
și preocupare, un spor de in
ventivitate și creativitate. Ne 
străduim zi dc zi să împle
tim cunoștmțelc dc speciali
tate cu preocuparea jx? linia 
educației politice și morale 
pentru < A numai astfel vom 
putea să devenim cu adevă
rat educatori comuniști, așa 
cum nc-a recomandat secre
tarul general al pcrlidnlm 
Dorim ca, după terminarea 
școlii generale, elevii care 
au trecut prin mîinilc noas 
tre, care au urmat sfaturile 
noastre pornite din inimă să 
poată intra pregătiți în pro
ducție ca mineri, electricieni, 
artizani, țesători ele., oii să 
ducă cu ci în școlile pc caro 
le vor urma în continuare, 
o lxigalA zestre dc deprin
deri utile, dc inventivitate și 
fantezie, de dragoste pentru 
munca și eforturile întregului 
nostru popor.

Cu dăruire și cu înalt simt 
responsabilității

Asigurarea unei circulații r*i- 
t.civ în depline r >riduh dc «i- 
gwanțâ pc drumurile din Va
lea Jiului, în perioad.1 lunilor 
dr i.vrnă, constituie preocupa - 
rca cea mai actuală a lobului 
Petroșani din emirul Dire-țici 
județene de drumuri și poduri. 
In .wt scop, s-au hiat tncâ 
din trimestrul III o rerle de 
mături operative pentru între
ținerea șl repararea drumuri
lor care asigură legfttm.i rit lo
calitățile pei iferice și obiecti
vele turistice din municipiul 
nostru. Alocarea unor fonduri 
însemnate pentru executarea a- 
ccstor lucrări a permis ca nu
mai în această lună, octom
brie a c., să se transporte și 
să se aștearnă material pie
tros și balast în valoare do 
93 000 lei pe drumul Pelrlla — 
Cimp.1. In același ritm s-au des- 
fășurru lucrările de întreținere 
și pe drumul Vulcan — Dea
lul Babei, unde valoarea lor a 
atins suma dc 90 000 lei. Im
portante lucrări edilitare au mai 
fost executate pe drumul ju
dețean Iscroni — Aninoasa un
de. a fost terminat zidul dc 
sprijin (35 ml) în valoare dc 
peste 20 000 lei, iar operațiile 
dc întreținere ș» reparare a 
drumului Se cifrează la '•urna 
de 45 000 lei.

In același timp, lotul de dru
muri și poduri Petroșani a de
pus eforturi materiale și finan-

asigurarea cirni- 
pc dramurile h>- 
eebanclc din im- 

ii Jiului. Astfel, 
pc dramul spre ‘‘abona 

au fost executate lucrări 
itrrilnere ș> reparații va- 

id (<a. 00 000 lei și s-aii 
lat pc Iroaeu peste 100 

tone dc material anlidcrap-m: 
Dc osc menea, pc drumul ‘ pre 

bana Cîmpu lui Nene, s-ou

ctart* penItu 
lățiri rutiere 
ristice, spre 
prCj'H >'U:’c Văi 
nunta I
Rusii 
de ir

Județene, în special spre obicc- 
tivc'e turistice căre^vor fi in
tens vi/ i vte în sezonul dc iar
nă atît dc turiști locali, cît și 
de alți iubitori ni naturii din 
țară.

Intensificarea ritmului de lu
cru In această lună, constituie 
o certitudine a faptului rft lo
tul Petroșani se va arhita In
tegral dc sarcinile 'ei revin 
pînă la sfîrșitul anului. Dar,

2 00<i Ici. Realizarea In propor
ție dc peste 80 Li sută din fon
durile planificate pentru lucră
rile dc întreținere, în condi
țiile unui trafic intens pc lin
gerie amintite, demonstrează .A 
lotul Petroșani s-a preocupat 
cu tontă răspunderea pentru a- 
tigur.'iea unor condiții bune de 
circulație rutieră pe drumurile 
Județene din municipiu.

In lunile care urmează, se va 
continua executarea unor ase- 

■ menea lucrări și pc alte trasee

putem trece cu vederea peste 
faptul că o parte din lucră
rile executate de lot, mi ic ri
dică din pun-i dc vedere e.i- 
lilativ la nivelul exigențelor 
impuse de circulația pc tra
seele respective. Desigur că o 
cauză negativă care a deter
minat această situație o con
stituie, și faptul că mijloacele 
de transport ale U.E.L. și șan
tierul I.L.H.S. deteriorează lu
crările încă neconsolidate, pro
duc dereglări în circulație,

prin pierderea materialelor 
traiwportnte. cum ar fi bușteni, 
*<5«• i ctr. Aș.i se întfmplâ pe 
dramurile dc Li Cimpa ți ca- 
bona Rusu, pe unde circulă 
mașinile rare transportă pro
ducția sectoHrrlor forestiere de 
in Ixmea și piatra de la cariera 
Mairia.

Așa stind lucrurile, se im
pune o colaborare mai .‘■tiinsă 
Intre lotul Petroșani ți unită
țile c von ornice care ut iii/rază 
drumurile județene, io >cnsul 
coordonării tuturor eforturilor 
spre același scop comun : < ir- 
cuJația i-ubetă in cele mai de
pline condiții dc sigur.ință. In 
friu) aresta, credem că vor fi 
►otNfârutc toate cer oțele j>c ra
re trebuie Mă le ofere drumu- 
) ile județene din Valea Jiului, 
mai ak s în perioada lunilor 
dc iarnă. < iod pericolul d< 
pâri'or ți accidentelor < ■‘>e mai 
ridicat. Se mai impune apoi 
ca lotul Petroșani să ia toate 
masurile, din timp, pentru o- 
perațiunJc tie deszăpezire. Ac- 
ționînd în continuare cu 
ccc-iși intensitate, pc direcțiile 
stabilii/-, lotul Petroșani sc ' a 
putea achita în mod onorabil, 
dc sarcinile ce-l revin pe li
nia întreținerii și asigurării ce
lor mai bune condițiuni pentru 
circulația rutieră, pc drumurile 
județene din Valea Jiului.

Acțiune colectivă pentru 
rezolvarea problemelor 
trecerii la programul 

în subterande 6 ore
/Urmare din pag. 1)

a-

Cornel IIOGMAN

litarea măsurilor de educare so
cialistă în lumina programului 
l’.C.R^ ca și soluționarea din 
timp a tuturor problemelor 
privind funcționarea In bune 
condițiuni a băilor minei, a pu
țului In timpul extracției pro
ducției și a transportului dc 
personal, corelarea transportu
lui In comun cu autobuzele 
J.G.C. cu noul orar de intrare 
și ieșire din serviciu a perso
nalului afectat dc programul 
dc lumi redus.

Acțiunile politico-organ iza lo
rice ale comitetului de partid, 
ale conducerii colective a mi

nei pentru explicarea in rln- 
durilc minerilor a modalități
lor, căilor dc rezolvare a tu
turor problemelor pc core te 
implică trecerea la noul pro
gram de muncă — continuă. 
Vineri, membri ai comitetului 
de partid, repartizați pc -,r bim- 
buri, au adus la cunoștința mi
nerilor și personalului auxiliar 
din subteran principalele as
pecte ale acestor probleme, au 
discutat cu ei, le-au ascultat 
sugestiile și propunerile dc re
zolvare. Se vădește, așadar, un

< îiv major, opti
mism și o încredere robustă, 
hotărlrc fermă de a păși *• 
aplicarea măsurii luate «le 
partid în folosul minerilor.

Au strîns
fructe

F8ILM

tuia la îmbogățirea zestrei 
de cunoștințe în domeniul 
științific și tehnic, la propa
gi rea culturii științifico în 
masele largi de oameni ai 
muncii. Evident, cel caro ac
ționează în acest mod. devi
ne. totodată și un adevărat 
exemplu, adică un comunist 
activînd pc frontul cercetă
rii. al proiectării. Un factor 
decisiv, prin urmare, nu nu
mai în ceea ce privește efi
ciența economică practică, ci 
și dc moralitate, în sensul 
deplin, socialist și comunist 
A fi exemplu și prin felul 
de gîndirc. dar și prin mo
dul dc acționare — iată ce 
trebuie să ne caracterizeze ! 
Fără doar și poate, așa du
pă cum au subliniat conclu-

aule și hotaririie plenarii, 
există încă multiple posibili
tăți dc îmbunătățire a mun
cii tehnico-științifice. In toate 
nivelele. Traducînd în fapt 
ideile, principiile și normele 
de etică vom reuși cu sigu
ranță să punem mai bine în 
valoare potențialul profesio
nal al cercetătorilor și pro- 
iectanților noștri, pentru ca 
la toate problemele stringen
te ridicate de mineritul Văii 
Jiului, să ne aducem din plin 
contribuția, pentru ca în tot 
ceea ce studiem și proiec
tăm să o facem cu dăruire 
și cu un înalt simț al res
ponsabilității. să ne străduim 
să situăm efortul nostru 
creator la nivelul exigențe
lor etapei în care trăim, pen
tru ca acesta să fie cît mai 
util societății.

Excursie
DUMINICA 21 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Bule
tin de știri: 6,05 Concertul di
mineții; 7.00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Ora satului: 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Parada cîntecului; 11,00 Bule
tin dc știri: 11.05 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 12,00 De toate pentru 
toți: 1 t.00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Recitalul pianistei Clara 
H.vv.il: 13.30 Noi înregistrări de 
muzică populară; 14,00 Unda 
veselă: 14,30 Cintă Margareta 
Pîslaru, Patty Pravo și Paul

Ieri dimineață, un grup for
mat din 28 tineri de la Ex
ploatarea minieră Lupcni, au 
plecat într-o excursie de_două 
zile cu autocarul pe itinerariul 
Lupcni — Tumu Severin — Ti
mișoara — Arad — Deva. Cu 
acest prilej uteciștii lupeneni 
vor vizita complexul hidroener
getic dc la Porțile de Fier, 
principalele obiective dc inte
res turistic din orașele Timi
șoara, Arad și Deva.

Verticale
la mina Dilja.

■jxJ
8.30 Deschiderea emisiunii. | 

Sport și sănătate.
9,00 Matineu duminical pen- I 

tru copii.

I
I

- p?l 
u>a>. •■<iu9Mimune di— . 
■;tâ de la Stadionul I 
iuIestL

I
I
I

DUMINICA 21 NOIEMBRIE

19,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. 
12.90 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
14,00 Rugbi : România - 

lonia. Transmisiune di-
rei
GiuleștL 

16.00 Postmeridiau.
18.10 Film serial pentru tine

ret -Planeta giganților-
19.00 Vetre folclorice : ..La

poalele Hațegului'.
Emisiune muzical-corc- 
grafică realizată cu con- l 
cursul unor soliști și I 
formații din județul | 
Hunedoara. «

19,20 1 noi de seri — emisiu- | 
ne pentru cei mici. >

19.30 Telejurnalul de seară. | 
20.00 Reportajul săptămînii : .

„Poarta porților*.
20.30 .Trecea fanfara...'*

Emisiune de varietăți I 
cu public, transmisă din I 
Studioul de concerte al I 
Radioteleviziunii.

22^5 Telejurnalul de noapte. > 
Sport.

LUNI 22 NOIEMBRIE

18.00

Speologi amatori în concurs
Rccent, la propunerea unui 

grup de 8 muncitori mineri, 
a luat ființă, pe lîngâ clu
bul prtrilean. un cerc de 
speologic nun,it „Piatra ro
șie1. Cercul a hotărît să-și 
înceapă activitatea cu un o- 
magiu adus lui Emil Raco- 
viță, fondatorul biospcologici, 
de la a cărui naștere s-au 
împlinit 103 ani In acest 
sens, vineri 19 noiembrie, 
ora 17, în sala mică a clu
bului din localitate, în pre
zența unui numeros public

Ștefan Nagy, directorul clu
bului a vorbit despre viața 
și opera savantului român.

Concursul „Cine știe, cîș- 
tigă*. care a urmat apoi, a 
avut in juriu personalități 
ale vieții culturale pelrilcnc, 
care au acordat cu deosebită 
obiectivitate punctajul celor 
șapte concurcnț).

Răspunsurile bune ale ron- 
curcnților, dezinvoltura exa
minatorului (Ghcorghe Ne- 
graru) au fost răsplătite dc 
public cu îndelungi aplauze.

de pădure
Aflam do la corespondcntiil 

nostru, prof. Ghcorghe Viteja- 
nu, că pionierii șj școlarii de 
la Școala generală CImpti lui 
Ncag au reușit, prin muncă vo
luntară, să siringă și să pre
dea centrului de colectare a 
fructelor 240 kg de măcicșe.

In această acțiune s-au evi
dențiat pionierii Todea Ion 
(clasa a IV-a), Popa Cornelia, 
'Podea Rodica și Buta Elena 
(clasa a Vl-a), Lung Petru, 
Manolcscu Emil și Muntean 
Salvina (clasa a VH-a).

PETROȘANI — 7 Noiembrie» 
LănțișoareJc verzi (22—24 no
iembrie) ; Republica : Tabla vi
selor (22—24) ; LONEA — Mi
nerul : Mexic ’70 (22—24) ; FE- 
TRILA : Prețul puterii (21— 
23); LUPENI — Muncitoresc i 
100 dc carabine (23—24) : Cul
tural : Eliberarea, seriile I și H 
(22—26).

Mica publicitate
VI ND casă cu grădină în 

Vulcan, str. Crividîa, 98. In
formații Arad, str. Caragiale, 
12, Iovanaș.

fine a pierdut
o sumă de bani ieri dupA- 
amiază, într-o unitate comercia
lă din Petroșani, poate intra în 
posesia ci. Informații la redac
ția ziarului nostru, secția co
respondenți.

Ce trebuie să știe • •viitoarele mame

Anka; 15,00 Salccțiuni din ope
reta .Voievodul țiganilor" de 
John.in Strauss: 15,22 Cintece 
șj jocuri populare; 15,40 Valsuri 
instrumentale: 15,55 Melodii de 
George Grigoriu; 16,15 Concert 
de muzică populară: 16,45 Mu- 
aacâ ușoară; 17,00 Serial radio
fonii pentru tinerii ascultători; 
lancu Jianu (scria a XlH-a);
17.30 Estrada duminicală; 19,00 
Radiojurnal; 19,15 Estrada du
minicală — continuare; 20,00 
Tableta de seară: 22,00 Radio
jurnal: 22.10 Panoramic sportiv;
22.30 Meridiane melodii; 22,50 
Moment poetic: 23,00 Meridiane 
melodii (continuare); 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Estra- 
<Ja nocturnă

Curățenia parcurilor...
Zilele frumoase ale a- 

cestci toamne, favorizea
ză desfășurarea în conti
nuare a diverse acțiuni gos
podărești în localitatea noas
tră. Printre acestea se nu
mără continuarea lucrărilor 
de modernizare a străzilor 
Cărbunelui, A. I. Cuza și al
tele, asfaltarea terenului de 
parcare auto de lingă C.C.P., 
a unor trotuare etc.

A rămas însă nepusă pe... 
rol, o lucrare gospodărească 
destul de urgentă: pregăti
rea parcurilor pentru iarnă ! 
Cu toate că frunzele copaci
lor au căzut, prin parcurile

orașului nostru ele au rămas 
neatinse, ca și mulțimea de 
butii și alte rămășițe, îm
prăștiate vraiște. In parcul 
de lingă clubul C.C.P., ha
vuzul adăpostește diferite 
gunoaie, iar tot aici cîteva 
lampadare cu lumină fluo
rescentă sint deteriorate, cu 
sticlele sparte etc. Nu a înce
put nici acțiunea de strîn- 
gere treptată și adăpostire a 
băncilor.

Oare parcurile orașului nu 
merită un tratament mai 
bun ?

Și. PUTU

18,30

18,45
19,15
19,20

19.30 
20,00

20,30

21,20

21,50

22,45

22,55

Deschiderea emisiunii. 
Ecranul — emisiune dc 
informație și critică ci
nematografică.
Cîntcc și joc dc pc ma
lul Oltului.
Stop cadru.
Publicitate.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de scară. 
Jmn ziditorilor de pa
trie.
Spectacol literar-mu- 
zical realizat pentru 
studenți in clădirea no
ului Institut politehnic 
din București.
Roman foileton „Marile 
speranțe” (II).
Dinamica societății ro
mânești.
„Steaua fără nume*. 
Floarea din grădină. 
Din țările socialiste.
Ungaria — văzută din 
elicopter.
Telejurnalul de noapte.

Sarcina. prin dezvoltarea 
produsului de concepție, im
plică un consum crescut de 
alimente, pentru satisfacerea 
necesităților de creștere a fă
tului. In sensul alimentației, 
se pun cîteva probleme : ce 
să mănînce. cum să mănînce, 
cînd să mănînce și care sînt 
necesitățile alimentare ale 
gravidei.

In general, o femeie gravi
dă, sănătoasă, poate consuma 
orice fej de aliment, cu excep
ția cîtorva care sînt contra
indicate : sosurile, rîntașurile, 
grăsimile în exces, cafeaua, 
alcoolul, condimentele, brînze- 
turile fermentate, mezelu
rile prea grase. De asemenea, 
este de preferat ca in timpul 
sarcinii să se reducă sarea din 
alimentație, iar în ultima lu
nă de sarcină reducerea sării 
să meargă uneori pînă la ex
cluderea ei. Gravida trebuie 
să consume alimente eșalonat, 
în 5-6 mese pe zi, fiind con
traindicate mesele rare și 
■foarte abundente. Se reco
mandă ca mesele de diminea
ță și de prînz să fie cele mai 
substanțiale, iar cea de seară 
redusă cantitativ.

.Alimentația gravidei trebu
ie să fie de bună calitate, adi
că să conțină toate principiile 
alimentare : zaharuri, făinoa
se, proteine, grăsimi, săruri 
minerale și vitamine. Zaharu- 
rile, făinoasele și grăsimile pun 
la dispoziția gravidei substrat 
energetic, proteinele (carnea, 
ouăle, laptele) reprezintă că
rămizile de construcție ale no
ului organism, iar sărurile mi

sint eJe- 
arderilor

ncrale și vitaminele 
mente indispensabile 
din organism. Alimentele ce
le mai indicate sînt: laptele, 
carnea slabă, ouăle, fructele, 
zarzavaturile, plinea (de pre
ferință cea neagră), untul, dul
ciurile (nu însă în exces) și 
brînza (telemeaua de oaie nu 
prea sărată și brînza de vacă).

Uneori, în special iama, în 
regiunile lipsite de soare, cum 
este Valea Jiului, este bine 
ca 
să

în trimestrul IV de sarcină 
se adauge alimentației cal-

tice (natural, în 
cu anotimpul). Sint o 
practici vestimentare 
indicate cum ar fi 
jiirtierelor la nivelul 
purtarea de corsete 
strînse deoarece stînjenesc cir
culația, respirația și pot îm
piedica dezvoltarea fătului.

încălțămintea trebuie 
comodă, 
timpul, 
rile nu

concordanță 
serie de 
contru

puri area 
coapsei, 

foarte

sau nașterilor de copii de-
Acest deziderat necesită 

pro-

să fie 
potrivită cu ano- 

ușoară, curată, tocu- 
trebuie să aibă mai 

mult de 3 cm. altfel tocurile
înalte obligă gravida să de-

SFATUL MEDICULUI
ciu și vitamine din grupul B. 
D, A, și C. Alimentele trebuie 
bine mestecate și pentru acest 
lucra dantura trebuie riguros 
îngrijită. Este lipsită de jus
tificare științifică 
că în timpul 
pol efectua lucrări 
Dimpotrivă, cariile 
constituie focare de 
ce pot avea un efect negativ 
în evoluția sarcinii.

îmbrăcămintea și încălță
mintea gravidei pun dc ase
menea, o serie de probleme. 
Hainele trebuie să îndeplineas
că anumite condiții t să fie 
lejere pe corp, să fie permea
bile pentru aer, să absoarbă 
transpirația, să fie potrivite 
cu anotimpul, să fie mereu 
curate. In acest sens, lenjeria 
de corp este preferabil să fie 
din bumbac, iar în rest se pot 
folosi orice fel de materiale, 
inclusiv cele din fibre sinte-

afirmația 
sarcinii nu se 

dentare, 
dentare 
infecție

/

înpună eforturi suplimentare 
mers.

Ritmul de viață al femeii gra
vide trebuie să fie foarte ordo
nat. Ea trebuie să doarmă 8 ore 
pc noapte .și o oră după-ainiaza, 
trebuie să facă zilnic plimbări 
în aer liber, fără să se oboseas
că, iar dimineața să efectueze 
cîteva exerciții de gimnastică 
medicală. Munca grea, activită
țile în afara serviciului, serviciul 
dc noapte sint contraindicate în 
special în a doua jumătate a 
perioadei de sarcină. Femeilor 
ce lucrează în mediul toxic 
(fabrici chimice, tipografii), în 
medii cu umezeală excesivă 
(spălătorii, uscătorii), cu tem
peraturi înalte și cele supuse 
trepidațiilor, este bine ca în 
ultimele luni de sarcină, cu e- 
vizul medicului, să li se schim
be locul de muncă, deoarece 
altfel există riscurile avorturi
lor spontane, nașterilor prema-

ture 
bili. 
o înțelegere deosebită a pro
blemei, în special din partea co
lectivelor de conducere din în
treprinderi și instituții, care an 
datoria morală de a respecta 
indicațiile medicale și legale fn 
această problemă. Tot pentru 
aceste motive, femeile din 
cîmpu] muncii trebuie să folo
sească concediu) prenatal fn 
întregime si nu să cumuleze a- 
cest concediu cu cel de lehuzie, 
folosindu-] după naștere. Fami
lia rudele, cunoștințele și coîe- 

de serviciu trebuie, de ase
menea. să menajeze gravidele 
sub aspectul traumatismelor 
psihice și a) efortului fizic.

Pentru evitarea neajunsurilor 
ce pot surveni în timpul gra
vidității, femeia însărcinată tre
buie să se prezinte la medic 
pentru a fi luată în evidență 
la o vîrstă cît mai mică de 
sarcină, trebuie să se prezinte 
la control medical lunar, pînă 
în luna a VII-a de sarcină. Iar 
în ultimele 3 luni acest control 
trebuie efectuai bilunar. De a- 
semenea, ea trebuie să respecte 
indicațiile medicale și în cazul 
celor mai mici tulburări apărute 
să se prezinte la consultație 
chiar In afara programărilor 
inițiale.

Respectarea acestor sfaturi 
contribuie Ia o dezvoltare ar
monioasă a gravidei și la naște
rea unui copil sănătos cr va 
pune mai puține probleme ma
mei Ia și după naștere.

Dr. Dragoș MARINAȘ 
medic specialist

Este cunoscut celor tare au 
urmărit presa că recent Ma
rea Adunate Națională a a- 
doplat legea privind încadra
rea și promovarea în muncă 
f- personalului din unitățile so
ția'iste și care urmează să in
tre în vigoare la 1 ianuarie 
1972.

Este semnificativ faptul că 
multiplele hotăriri, instrucțiuni 
ți precizări date de diferite 
organe privitor la încadrarea 
ț; promovarea cadrelor au fost 
cuprinse într-un singur a t 
normați .' cu caracter de lege.

Rod a! consultării oameni
lor muncii, noua lege reflectă 
aienția deosebită pe cure par
tidul nostru o acordă îmbu
nătățirii modului de încadrare 
și promovare în muncă a ca
drelor, pentru mobilizarea în
tregului potențial uman la 
realizarea ăstui ui program de 
edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Se legiferează 
drepturile și obligațiile pe ca
re le au oamenii mun :i în du
bla lor calitate — de producă
tori și proprietari ai mijloace
lor de producție —, de a par- 
1i£ip3 nemijlocit la îmbunătă
țirea organizării și conducerii 
«u-tivității de producție. să 
contribuie la promovarea ce
lor mai bune cadre spunîndu-și 
părerea asupra acestora.

încadrarea Și promo- area în 
muncă pe bază de examen sau 
concurs susținut în fata comi
siilor constituite în acest scop, 
va conduce la o mai justă a- 
preciere a cadrelor, asigurin- 
du-se ca promovaiea în muncă 
să se facă din rindul acelor 
cadre care au o temeinică pregă
tire profesională, aptitudini .și 
experiență în activitatea de or
ganizare a producției.

In spiritul echității socialis
te, noua lege reglementează la 
toate categoriile de personal 
nivelul studiilor necesare pen
tru încadrare și promovare di- 
ferenț'ind condițiile de vechi-

Cadru profund democratic, echitabil, de încadrare 
și promovare în muncă a personalului

me în funcție de pregătire. Așa 
precum se va vedea în conti
nuare, pentru muncitorii cali
ficați absolvenți ai liceelor in
dustriale și școlilor medii, con
dițiile de promovare in cate
gorii superioare sînt mult re
duse față de cei care se calific A 
la locul de muncă.

Deoarece pînă ia aplicarea 
legii mai sînt cîteva săptămini, 
ne vom referi în continuare la 
principalele prevederi privitoa
re Ia încadrarea și promovarea 
in categorii superioare a mun
citorilor calificați. După preve
derile legii pot fi încadrați ca 
muncitori calificați absolvenții 
șt olilor profesiona'e. absolven
ții liceelor de specialitate sau 
ai cursurilor post liceale, pre
cum și muncitorii care au do- 
b'ndit calificarea la locul de 
muncă *au prin ucenicie. Se 
consideră calificați la locul de 
muncă muncitorii care sînt 
pregătiți prin practică, cursuri 
de scurtă durată, cursuri de 
gradul I sau II (in cazul ra
murii miniere cursurile pen
tru ajutori mineri și cursurile 
de mineri).

încadrarea în muncă și re
partizarea pe posturi a munci
torilor calificați se face în 

funcție de :
• studiile, cursurile de spe

cializare sau alte forme de 
pregătire profesională a per
soanei respective ;

© vechimea în meserie sau 
în specialitate;

• modul în care și-a desfă
șurat activitatea profesională 
anterioară ;

Ci rezultatele obținute la e- 
xamenul de probă practică și 
verificarea cunoștințelor profe
sionale, examen ce. se susține 
în fața comisiei tehnice de în
cadrare și promovare a munci
torilor din unitatea respectivă j 

comportarea în societate.
In baza prevederilor legii, 

fiecare muncitor calificat are 
dreptul să fie promovat în 
categorii superioare de califi
care potrivit capacităților pro
fesionale și aptitudinilor sale 
cu respectarea condițiilor de 
studii și vechime cerute pen
tru categoria respectivă. Pro
movarea în categorie superioa
ră se face în urma unei probe 
practice și verificării cunoș
tințelor de către comisia teh
nică de încadrare și promovare 
a muncitorilor. La acest exa
men vor fi admiși muncitorii 
care au efectuai in ultim:le 3 
luni lucrări superioare catego
riei lor de încadrare, și-au rea
lizat sarcinile ce le-au revenit 
și îndep’inesc condițiile dc pre
gătire cerule pentru categoria 
respectivă, precum și condi
țiile specifice cerute de indica
torul tarifar de calificare pen
tru meseria respectivă. De 
asemenea, este necesar oa uni
tatea să aibă în planul său un 
volum suficient de lucrări co
respunzătoare categoriei la care 
muncitorii solicită să fie înca
drați.

Condițiile minime de vechi
me necesare pentru încadrarea 
și .promovarea muncitorilor 
calificați sînt diferențiate în 5 
grupe după nivelul de pregă
tire precum și în funcție de ra
murile economiei naționale.

Pentru ramura mine subte-

Grupa I — muncitorii calificați 
la locul dc muncă sau prin 
ucenicie.

Grupa a 11-a — muncitorii ca
re au absolvit școala profe
sională

Grupa a IlI-a — muncitorii ca
re au absolvit școala tehnică 
dc muncitori calificați

Grupa a IV-a — muncitorii ca
re au absolvit cursurile de 
speciali/arc post-liceală

Grupa a V-a — muncitorii ca
re au absolvit liceul indus
trial

Pentru meseriile dc la supra
fața minelor — lăcătuși, strun
gari, frezori, forjori, dulgheri 
etc. precum și pentru cei de 
la preparații — spălători, sc

ran, adică pentru meseriile de 
miner, electrician -și lăcătuș 
de mină, artificieri, mașiniști, 
etc. vechimea minimă în ani, 
necesară pentru promovarea în 
categorie superioară, este re
glementată după cum urmea
ză :

categoriile de încadrare
12 3 4

l'/i 3 5 8

Grupa a Ill-a — muncitorii ca
re au absolvit școala tehni
că de muncitori calificați

Grupa a IV-a — muncitorii ca
re au absolvit cursurile de 
specializare post-liccale

Grupa a V-a — absolvenții de 
liceu industrial

Pentru a putea fi promovați 
ca muncitori specialiști, se pre
vede pentru toate ramurile ve-

6 ani
7 ani
8 ani 

13 ani

— 2«/;t X 3‘/i 5 7

1 3 4 C 8

1 2 3 4 «

ehimi 
mează

minime după cum ur-

1 2 4 T

— 1 2 3

— 1 3 4

— 1 2 3

părători, operatori etc. — ve
chimea minimă In ani In me
serie, necesară pentru promo
varea în categorii superioare, 
este reglementată astfel •

categoriile 1 2 3 4 5 6

Grupa I — muncitorii calificați
la Jocul de muncă sau prin 
ucenicie 2

Grupa a Il-a — muncitorii ca
re au absolvit școala profe
sională 1

4 7 10 13 15

2'/z •*>/: 8 10 13

— absolvenți de liceu industrial
absolvenți de școală tehnică de muncitori calificați

— absolvenții cursurilor de specializare post-liceall
— absolvenții dc școală profesională
— muncitori calificați Ia locul de muncă sau prin 

ucenicie

De menționat că muncitorii 
cu școală medie calificați la lo
cul de muncă precum și cei cu 
ucenicie completată cu pregă
tirea teoretică prin învățămin- 
tul profesional, se asimilează 
în drepturi cu cei care au ab
solvit școala pixjfesională (se 
încadrează în grupa a Il-a).

Vechimea minimă prevăzu
tă poate fi redusă de către or
ganul colectiv de conducere al 
unității cu pină la 2 ani, in ca
zul încadrării sau promovării 
muncitorilor în categoria a 4-a 
de calificare și următoarele 
pentru cadrele tinere ciire în
deplinesc condițiile de pregăti
re și au dovedit rezultate deo
sebite în activitatea practică. 
Reducerea cu pînă la 2 ani a

15 ani

vechimii, în vederea promovă
rii în categoria a 4-a de califi
care și următoarele, este limi
tată la un număr de cel mull 
3 ta sută din totalul muncito
rilor calificați din unitatea res
pectivă.

De subliniat faptul eă pentru 
cadrele care sînt transferate 
în interesul serviciului în a- 
ceeași funcție — fie funcție 
echivalentă sau funcție inferi
oară — nu este obligatorie sus
ținerea unui examen în fața co
misiei tehnice de încadrare de 
la unitatea ta care sînt transfe
rați. De asemenea, muncitorii 
pensionari de invaliditate sau 
cei eu încadrări speciale pot fi 
încadrați fără examen la ace
eași unitate unde au lucrat an
terior.

Noua lege reglementează tre
cerea muncitorilor calificați (te 
la o treaptă Ia alta, în cadrul 
aceleiași categorii. Această tre
cere se va face pe baza calită
ților personate și a rezultatelor 
obținute în producție, cu res
pectarea următoarelor condiții 
minime de vechime i
—de la nivelul de bază la 
treapta 1 1 an
— de Ia treapta I la treapta a
Il-a 2 ani
— de la treapta a Il-a la treap
ta a ITI-a 2 ani

După prevederile legii, orga
nele de conducere colectivă 
pot reduce vechimea minimă 
totală prevăzută pentru acorda
rea treptelor, în cadrul aceleiași 
categorii, cu cel mult 1/5. Pen
tru cei care au obținut rera'to- 
te deosebite în activitatea pro
fesională.

Este semnificativă prevede
rea legii că ia acordarea redu
cerilor de vechime să fie con
sultat colectivul de muncă în 
care-și desfășoară activitatea 
cel care urmează să beneficie
ze de reducerea respectivă. Co
lectivul poate cunoaște și apre
cia cel mai bine meritele omu
lui, aprecierea pe rare el o dă 
va frîna comiterea de favori
tisme și abuzuri în promovarea 
cadrelor. Aceasta scoate în reli
ef încă o diHă mai mult carac
terul profund democratic ui 
noii legi, faptul că ea c insti
tuie un instrument eficient de 
respectare a echității și dreptă
ții in promovarea cadrelor.

Ing. treadle FODOR 
șef serviciu salarizare și 
aplicare norme — C.C.P.

H.vv.il
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încheierea 
convorbirilor științifice 

româno-poloneze 
de la Varșovia

pr

și Tclu 
i de pr
Jan

îl

mică din Polonia.

Kaczmarek Au 
cu acest prilej, 

ite de modul în 
plinite prevederi- 

domeniul cercetă-

de Interes 
final a fost 
română do 

r din partea 
Kaczmarek, 
prezent Mi
radorul Ro-

Gheo

l.n s< 
hai 
mânii

Ghcorgbe Cioară a fost pri
mit de Jan Mitrega. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al RP Polen*.

declara (ie a ll.i.E. 
al R. D Vietnam

_ trpres). — Pur- 
rul de cuvint al Ministeru- 
Afacerilor Externe al RD. 
nam a dat publicității o 

declarație în care se arată că. 
în perioada 15—19 noiembrie, 
avioane aparținînd forțelor mi
litare ale S.U.A. au continuat 
să bombardeze localitatea Hu
ong Lap. situată în interiorul 
zonei demilitarizate, pe terito
riul R.D. Vietnam. De aseme
nea. avioane americane au

HANOI 
tătoi 
lui 
Vlet

bombardat •.•one situate in par
tea de apus a provinciei Quang 
Bînb. Ca urmare — se arată 
în declarație — au fost înregis
trate victime omenești și im
portante daune materiale.

Declarația M. UE, al R.D. 
Vietnam condamnă cu fermita
te acțiunile S.U.A., care con
stituie o încălcare a suveranită
ții și securității R.D. Vietnam, 
și cere Statelor Unite să pună 
capăt neintîrziat acestor acte 
provocatoare.

Ședința 
a Seimului

Berlin

R. P. PoloneR. P. Chineză

O.N.U. pentru decolonizare

Cornel MOCANU

20 (A-
O.N.U. 

adoptat 
prezen-

plenară
DIN TARILE
SOCIALISTE

BELGRAD

PEKIN

budapesta

Shchu, președin-
produselor achi-

a unor produse 
Uniunea Sovie-

și schimbul do 
între nordul și

tare în 1973, vor prelucra 
zilnic aproape 4 milioane me
tri cubi de gaze naturale.

genția M.T.I.. ... ——
bogata în gaze naturale a 
fost dată recent în exploa
tare o uzină asemănătoare, 
echipată cu utilaj francez.

PEKIN 20 (Agcrprcs). — Sîm
bătă și-a început vizita oficială 
de prietenie în R.P. Chineză, la 
invitația C.C. al P.C. Chinez și 
a guvernului R.P. Chineze, de
legația de partid și guverna
mentală a R.D. Vietnam, con
dusă de Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Paritdului celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele Con
siliului de Miniștri.

La sosirea la Pekin, delega
ția a fost înlîmpinată de Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, de alți conducători de 
partid șl de stat chinezi.

Plenara
c. c.

al Partidului 
Socialist 
plinit 
German

BERLIN 20 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. transmite că 
la Berlin a avut loc plenara 
C.C. nl P.S.U.G. în legătură 
cu alegerile care au avut loc 
în R.D. Germană, la 14 no
iembrie. Friedrich 
membru al Biroului
al C.C. al P.S.U.G.. a prezen
tat un raport al Biroului Po
litic, iar Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a rostit o cuvîntare 
referitoare la problema de pe 
ordinea de zi.

SPORT o SPORT • SPORT • SPORT

Boberii, schiorii si biatlonistii români
în fata unui bogat sezon international1

cum s-a mai anunțat, 
români își continuă 

prezent antrenamentele 
uscat în vederea a- 

întîlniri interna- 
i acest

VARȘOVIA 20 — Lo Varșo
via a avut loc o ședință plena
ră a Seimului R.P. Polone, ca
re a analizat principalele pre
vederi ale actualului plan cin
cinal (1971—1975), ce urmează 
să fie supus discuției și apro
bării Congresului al Vl-lea nl 
P.M.U.P., din decembrie a.c.

Cu acest prilej, au fost create 
șase comisii pe probleme, în 
cadrul cărora au luat cuvîntul

peste 100 dc depulați. In înche
ierea discuțiilor, Mleczyslaw 
Jagiclskl, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comisiei de Stat a Pla
nificării. a relevat că opiniile, 
concluziile și dezideratele depu- 
laților vor fi studiate și discu
tate cu atenție de către guvern, 
ele reprez'^tind un material 
prețios în activitatea de defini
tivare a planului cincinal.

Adoptarea unui proiect 
de rezoluție al Comitetului

NAȚIUNILE UNITE 
gerpres). — Comitetul 
pentru decolonizare a 
un proiect de rezoluție 
tat dc un grup dc țări africane, 
cărora li s-a adăugat Iugoslavia.

în care se afirmă că «orice re
glementare a problemei rlm 
sienc trebuie să fie elaboratei cu 
participarea deplină a reprezen
tanților majorității poporului 
Zimbabwe și trebuie să fie ac
ceptată de întregul popor".

cspondcntul Agcrprcs, George lonescu, transmite : 
In Jurul minelor din bazinul cuprifer al Bor-ului s-a înăl
țat un combinat care cunoaște, an de an, o continuă dezvol
tare. In momentul dc față, sc desfășoară o intensă activi
tate pentru construirea dc noi instalații moderne, a căror 
intrare in funcțiune va spori producția la 130 000 tone 
cupru pur anual, incepind din 1972.

Combinatul dc la Bor, ale cărui unități industriale și 
miniere sînt grupate la Maidanpck șl Prahovo, în afară dc 
Bor, urmează ca. in cursul viitorului cincinal, să fie dotate 
cu una din cele mai moderne stații de flotarc a minereu
lui, dirijată în toate fazele sale dc producție dc un centru 
electronic dc programare, dispecerat și control.

După 
boberii 
în 
pe 
propiatelor i 
ționale din acest sezon. 
Astfel la 27 decembrie, lotul o- 
Umpic al României (Panțuru, 
Focșeneanu. Zangor și Pascu) 
se va deplasa în Elveția la St. 
Moritz unde se va disputa un 
concurs internațional. în conti
nuare, între 2 și 6 ianuarie, la 
Konigssee (R.F. a Germaniei), ei 
vor participa la „Cupa Națiuni
lor". In zilele de 14 și 15 ianu
arie, selecționabilii lotului națio
nal vor evolua la campionatele 
europene programate Ia St. Mo
ritz (Elveția), apoi boberii ro
mâni se vor prezenta la startul 
J. O. de la Sapporo (3-13 febru
arie). Și biatloniștii se află în 
fața unui bogat sezon interna-

țional. Componenții lotului o- 
limpic (Vilmoș, Țeposu, Fon
tana. Carabela) vor participa în 
zilele de ll și 12 decembrie la 
o importantă competiție inter
națională care se va desfășura 
în Elveția, urmînd ca peste trei 
zile să se prezinte la o nouă 
confruntare ce se va desfășura 
în Italia. In continuarea pregă
tirilor pe care le susțin în ve
derea participării la J. O., selec- 
ționabilii vor lua startul în zi
lele dc 28 și 29 decembrie la 
Poiana Brașov, alături de echi
pele Italiei și R.F. a Germaniei, 
la un concurs de verificare, ur
mînd ca înaintea Olimpiadei de 
la Sapporo să întîlnească în 
deplasaie reprezentativa biatlo- 
niștilor polonezi.

Schiorii lotului național se 
vor alinia la startul unei im-

portante confruntări internațio
nale care se va desfășura în A- 
ustria (între 4 și 22 decembrie), 
unde, alături de schiorii țării 
gazdă, vor mai concura și re
prezentanții Italiei. Tot în Aus
tria, între 2 și 18 ianuarie, se 
va desfășura un concurs inter
național, unde sînt invitați și 
componenții lotului olimpic 
(Cristea, Brenci, Munteanu, 
Vulpe etc.), urmînd ca cei ca
re vor fi desemnați de federația 
respectivă să ia startul la J. O. 
de la Sapporo.

★

Nu departe de locul unde 
riul Pena părăsește muntele 
Șar, într-o vale pitorească, 
s-a înălțat silueta modernă 
a unui nou obiectiv al eco
nomiei iugoslave : fabrica de 
ciment Șar. Noua întreprin
dere va produce 250 000 tone

★

dc ciment, anual, iar ziua 
în care muncitorii, tehnicie
nii și inginerii vor înscrie 
primele cantități dc ciment 
in programul dc producție 
al fabricii va fi 29 noiembrie. 
Ziua Republicii.
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Lucrările actualei sesiuni
a Dietei japoneze s-au întrerupt

nea Sovietică. Agenția TASS 
precizează, totodată, că socie
tatea finlandeză „Suomen Pe- 
troli" și „Soiuzneftexport" au 
încheiat un protocol pe anul 
viitor privind achiziționarea do 
către Finlanda 
petrolifere din 
tlcă.

A.C.T.C., cu acest prilej au fosl 
examinate probleme referitoare 
la ordinea de zi a convorbiri
lor propriu-zise, care vizează 
asigurarea rcunificării famili
ilor divizate 
corespondentă 
sudul Coreei.

TOKIO 20 — Corespondentul 
Agerpres. Florea Țuiu, transmi
te i După ce Comitetul pentru 
retrocedarea Okinawei al Ca
merei Reprezentanților a adop
tat, printr-o procedură parla- 
meptară forțată, contestată e- 
nergic de opoziție, acordul japo- 
no-american de retrocedare a 
Okinawei. lucrările actualei se
siuni a Dietei japoneze s-au în
trerupt. Principalele partide de 
opoziție — comunist, socialist, 
socialist-democratic și Komeito 
— au refuzat să mai participe 
la lucrări, considerînd ca „ne
valid" votul din comitet și ce- 
rind retrimiterea problemei spre 
discutare completă la acest or-

Pe de altă parte, forțele pro
gresiste din întreaga Japonie au 
participat în ultimele zile la 
ample acțiuni de protest împo
triva acordului japono-ameri- 
can, care nu cuprinde garanții 
suficiente privind denucleari- 
zarea Okinawei după realipirea

ei la Japonia. Acesta este, de 
altfel, și motivul respingerii de 
către opoziție a acestui acord. 
Manifestațiile de vineri au fost 
prelungite și în cursul nopții, 
iar sîmbătă dimineața au fost 
organizate alte demonstrații.

Forțele de poliție, mobilizate 
în efective neobișnuit de mari, 
au arestat numai vineri aproxi
mativ 1 900 de persoane care 
participau la demonstrații ; în 
timpul ciocnirilor, mai mulți 
manifestanți au fost răniți. Gu
vernul a convocat sîmbătă di
mineața o ședință extraordina
ră pentru a examina situația.

Nemulțumirea populației O- 
kinawei față de acordul de re
trocedare a insulei a fost ex
primată premierului Sato de că
tre șeful guvernului local din 
Ryukyu (Okinawa), Chobyo 
Yara. ..Dorința locuitorilor insu
lei este ca. după realipirea ei 
la Japonia, Okinawa să devină 

sulă a păcii4', a declarat

♦ Reprezentanții societății 
finlandeze pe acțiuni „Nesie" 
și ai organizației unionale so
vietice „Soiuzneftexport" au 
semnat, vineri, la Helsinki, un 
contract pe 20 de ani privind 
livrarea de gaze naturale din 
Uniunea Sovietică in Finlanda 
—^anunță agenția TASS. In 
1974 — anul intrării în vigoare 
a contractului — Uniunea So
vietică va furniza Finlandei 
500 milioane mc gaze naturale, 
urmînd ca în anii viitori aceas
tă cantitate să sporească.

Aceleași firme au semnat 
protocolul pe 1972 cu privire 
la livrările de petrol din Uniu-

♦ Valoarea ,________  ___
ziționate dc Bulgaria din Peru 
în 1970 a atins 3 600 000 dolari 
și 6e așteaptă să atingă, în a- 
nul viitor, patru milioane dc 
dolari, a declarat, la Lima, di
rectorul pavilionului bulgar la 
Tîrgul internațional al Pacifi
cului, L. Malinov. El a ară
tat că Bulgaria a acordat eco
nomici peruane credite în va
loare dc 13 milioane de do
lari și că țara sa finanțează 
construirea în Peru a unor a- 
batoare de mari proporții, la 
Lima și Arequipa.

Mehmet
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Albania, a primit dele
gația guvernamentală economi
că a R. P. Chineze, condusă 
de Fan I. ministrul pentru re
lațiile economice cu străinăta
tea. Delegația efectuează o vi
zită de prietenie în R. P. Al
bania, la invitația guvernului 
gcestei țări — informează a- 
genția A.T.A.

JAPONIA : Luna aceasta a 
avut loc Ia Tokio a 10-a Con
ferință Națională a Consuma
torilor, la care s-a cerut so
luționarea problemei creșterii 
continue a prețurilor la bu
nurile de larg consum. Parti- 
cipanții au protestat împotri
va raportului yen-dolar, care 
favorizează pe marii aface
riști și au cerut efectuarea 
unor schimbări în guvern, 
pentru ca acesta să acțione
ze în favoarea intereselor po
porului.

In foto : Aspect de la de
monstrația care a urmat con
ferinței.

La Panmunjon a avut Ioc 
cea de-a noua întîlnire din ca
drul convorbirilor preliminare 
între reprezentanții organizați
ilor de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Corcea de Sud. 
După cum informează agenția

Această caricatură a apărut în ziarul „The 
Canadian Tribune" după ce S.U.A. a anunțat 
introducerea taxei de 10 la sută asupra impor
turilor. Se știe că atît Canada cît și Japonia 
exportau în S.U.A. circa 9 la sută din produsele 
lor de export și au fost foarte afectate de mă
surile luate de S.U.A., măsuri avînd drept scop 
redresarea dolarului pe piața mondială. „Un
chiul Sam“ își admiră noile bretele realizate 
după un model „10 la sută" și parc foarte satis
făcut că asa poate să-și susțină „economia".

Ultimele telegrame de pre
să vestesc tot mai multe nopți 
de nesomn pentru guvernanții 
de la Pnom Penh. Anunțînd că 
două regimente ale forțelor pa
triotice amenință în mod direct 
orașul, .și dinspre sud-est, agen
ția France Presse subliniază că 
situația n-a fost niciodată atît 
de critică la Pnom Penh ca as
tăzi cînd. din toate părțile, for
țele de rezistență populară bat 
la porțile orașului.

De luni și luni de zile, comu
nicate plăsmuite anunțau locui
torilor capitalei cambodgiene 
victorii, visate de regimul ne
popular al lui Lon Noi, în rea
lizarea planului de Pacificare" 
elaborat la Washington și Pnom 
Penh. Incercuind in ultimele 
zile orașul, forțele de rezisten
ță populară de sub conducerea 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei — FUNK — și a 
Guvernului Regal de Unitate 
Națională — care au eliberat 
de acum opt zecimi din terito
riul național, — dovedesc clar 
cine este stâpîn pe situație în 
Cambodgia. Și nu este vorba de

„mici atacuri", cum le numeau 
conducătorii reacționari de la 
Pnom Penh loviturile forțelor 
populare, ci de o adevărată o- 
fensivă, a cărei vigoare — după 
cum scrie „Washington Post", 
— i-a uimit pe strategii ameii-
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Corespondentul Agcrprcs. lon Gălâțcanu, transmite : 
Anul acesta. în întreaga Chină au fost date în folosință 
numeroase obiective industriale. Numai in provincia 
Kiangsi, au intrat în producție, în primele 8 luni, peste 
130 obiective: uzine metalurgice și siderurgice, de auto
mobile și tractoare, fabrici de îngrășăminte chimice, de ci
ment, hidrocentrale și mine de cărbuni. Volumul construc
țiilor a fost cu 11,3 la sută mai marc în raport cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

In provincia Yunnan au fost date în folosință, în aceeași 
perioadă, peste 100 obiective — mine de cărbuni și de fier, 
termocentrale, uzine metalurgice, de îngrășăminte chimice, 
rulmenți.

Oamenii muncii din provincia Shansi au depus eforturi 
susținute pentru sporirea producției de fontă și oțel. Au 
început lucrările de extindere a capacității de producție a 5 
mari mine. Producția totală de minereu de fier a înregistrat, 
în primele 9 luni ale anului, o creștere cu 89.6 la sută, față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

apropierea localității 
Algyo, din sudul Ungariei, 
se construiește, in cooperare 
cu U.R.S.S., o nouă uzină de 
prelucrare a gazelor, cu o 
investiție de 800 milioane 
forinți. Instalațiile noului o- 
biectiv al industriei ungare, 
care vor fi date în exploa-

★ ★

In actualul cincinal, producția industriei sticlei va spori 
în Ungaria cu G0 la sută. Pentru modernizarea celor 11 
întreprinderi din această ramură, precum și pentru con
struirea de noi unități s-au alocat 3,5 miliarde forinți.

Cel mai important obiectiv ce se construiește în pe
rioada 1971—1975 pentru sporirea producției de sticlă este 
întreprinderea de la Oroshaza, care va furniza importante 
cantități de geamuri trase.

Din presa străină PERICOLUL POLITICII
H

Ministrul american al finanțe
lor, Connally, a ținut să se pre
zinte la Tokio ca purtătorul de 
cuvint al unei țări a cărei „va
lută se umilise in raport cu toa
te celelalte monede ale lu
mii", adăugind că ..Statele U- 
nite nu cer de la Japonia decit 
ceea ce aceasta este în stare 
să-i acorde".

Artificiile de stil nu i-au putut 
înșela pe interlocutorii săi. Sta
tele Unite își mențin revendi
cările pe toate fronturile — mo
netar, comercial și militar - 
urmărind echilibrarea balanței 
lor de plăți concomitent cu o 
puternică relansare economică,

TOTUL SAU NIMIC" („Le

nor unități lonnoliste aici, au 
agravat și mai mult situația, și 
așa critică, a unui regim milita
rist aflat în descompunere.

Și lucrurile stau cu atit mai 
prost, cu cît, după ce a 
„bătălia șoselelor", —

pierdut 
practic,

alegerilor din 1972. 
hotărite să continue

înaintea 
Ele sint 
practicarea politicii „totul sau 
nimic".

Astfel, „faza întîi" a opera
țiunii pe care președintele 
Nixon a lonsat-o la 15 august 
ia sfîrșit fără sâ se fi realizat 
nici un progres in direcția re
construirii sistemului monetar 
internațional și, pe un plan mai 
redus, a’unei realinierl genera
le a parităților monedelor.

Cu toate acestea, S.U.A. au 
obținut deja suficient do mult 
de la partenerii săi, prin re
evaluarea yenului și mărcii vest- 
germane cu 9 la sută și prin

„contingentările voluntare" ale 
produselor textile japoneze.

Dar Casa Albă are convinge
rea că este suficient să adopte 
o atitudine inflexibilă pentru 
a obține și mai mult. Ea doreș
te reevaluarea in lanț a mone
delor occidentale - fără acea 
devalorizare a dolarului pe ca
re cei 9 parteneri comerciali 
principali al săi o apreciază ca 
un minim echitabil — numeroa
se acorduri de contingentări a- 
supra altor produse și asuma
rea unei părți sporite din chel
tuielile militare americane.

La baza acestui raționament 
se află aprecierea că timpul

Figaro”)
ar lucra pentru Statele Unite 
în măsura în care țările vest- 
europene șl asiatice nu ar pu
tea suporta, vreme îndelungată, 
o recesiune care le-ar afecta 
fundamental in cursul lunilor 
următoare, dacă imobilismul 
monetar ar persista.

Conducătorii americani încă 
nu au înțeles că o recesiune 
prelungită dincolo de Atlantic 
șl dincolo de Pacific ar dău
na, în mod ineluctabil, expor
turilor proprii și, din aproape 
în aproape, marilor lor socie
tăți implantate pe toate con
tinentele.
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„Le Figaro" relatează că „în 
inima capitalei îngrijorarea 
crește continuu", tob mai mulți 
fiind aceia care se așteaptă ca 
lupte puternice să izbucnească 
dinti-o clipa într-alta.

Dezastrul militar, confuzia și

tează „Le Figaro" — măsuri ex
cepționale de securitate au fost 
luate în oraș, iar ușile marilor 
hoteluri, „din precauție", se în
chid înainte de ora 23,00.

Refuzînd chiar și într-o ase.- 
menea situație să abordeze re-

LA PORȚILE PNOM PENHULUI
câni și pe ofițerii lui Lon Nul.

Ultimele telegrame ale agen
țiilor A.F.P., A.P., Reuter, U.P.I, 
relatează că de nenumărate ori 
în ultimele 72 de ore, aeropor
tul capitalei cambodgiene a fost 
bombardat cu rachete și morti- 
ere, ceea ce a determinat închi
derea acestuia.

De asemenea, după pierderea 
localității Rumlong, considerată 
de „Figaro" cea mai mare pier
dere suferită de regimul lui 
Lon Noi în ultimul an, cuceri
rea unui alt punct strategic im
portant din apropierea capita
lei. Tuol Leap, și încercuirea Ur

Comentariul zilei
Pnom Penhul este izolat de res
tul țării, — regimul lui Lon 
Noi trebuind să facă față acum 
unor greutăți, cu implicații in
calculabile încă, rezultate din 
pierderea „bătăliei orezului" ; 
zonele Baltambang, Takeo, 
Svay-Rieng, Prey Veng, cele 
mai bogate regiuni în cultiva
rea orezului, sînt în mîinile pa- 
trioților sau au devenit teatrul 
unor ample bătălii.

panica iscate de ofensiva pa
triotică au ascațiv contradicțiile 
unui regim falit. Principalii fac
tori — Lon Noi, „vicepremierul" 
In Tam, generali și șefi ai po
liției — se acuză reciproc de 
incapacitate politică și militară, 
de corupție. Și, ca de alitea ori 
în istorie, soluția stării de ur
gență a fost adoptată și de ul- 
trareacționarii de la Pnom 
Penh. Duminică seara — rela-

alist lucrurile, să caute o înțe
legere cu reprezentantul legitim 
al poporului khmer, Guvernul 
Regal de Unitate Națională, 
condus de prințul Norodom Sia- 
nuk, Administrația de la Wa
shington continuă să sprijine 
regimul-fantomă al lui Lon 
Noi, repudiat de cambodgieni, 
să-și mențină forțele agresoare 
în Indochina. Pentagonul — in
formează „Washington Post", 
„Le Monde" și ..New York 
Times" — neliniștit de va
lul victoriilor forțelor popu
lare, elaborează In grabă 
un plan de „reanimare, și su-

praviețuire" ale armatei lui Lon 
Noi, preconizînd, la a populație 
de circa 7 milioane de locuitori 
cît are Cambodgia, peste 850 000 
de ostași, recrutați, se înțelege, 
cu forța. Noi milioane de dolari, 
smulși contribuabililor ameri
cani, sînt alocați de S.U.A. pen
tru viitorul an. cu speram.; 
dealtfel deșartă, după cum o a- 
testă mersul lucrurilor — de a 
face o infuzie de vigoare regi
mului reacționar instaurat în 
Cambodgia în urma puciului 
reacționar.

Bucurîndu-se de o caldă sim
patie și sprijin pe plan interna
țional— 28 de state au recu
noscut Guvernul Regal de Uni
tate Națională ca singurul gu
vern legal și legitim al Cam
bodgiei — lupta eroică a popo
rului khmer va triumfa. Actua
lele infringed ale regimului Ion 
Noi, stipendiat de S.U.A.. ates
tă atit falimentul unei politici 
nerealiste, cît și triumful luptei 
unui popor care își 
cu prețul sîngelui,
pendența și dreptul la viață.

Ștefan ZAIDES
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