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Cil PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Sectorul 
al l.P.S.P.

Livezeni

□ nului sa mai 
țină 800 000 lei la contul mun
cii lor, au executat 680 tone 
de confecții metalice diferite, 
iar economiile la prețul de cost 
însumează deja 107 000 lei, 
mai mult decit dublul angaja
mentului inițial !

Din rindul colectivului au a- 
vut o preocupare deosebită 
pentru realizarea acestor suc
cese remarcabile ing. Dumi
tru Albescu, șeful sectorului, 
șeful de garaj Leonte Costi- 
neanu, tehnicianul Constantin 
Pomană, maiștrii Ironim Vasiu 
și llie Pomană, șefii de coloa
nă Gheorghe Pătruț și Nicolae 
Trifan, șoferii Alexandru Buțu, 
Eugen Ungureanu, loan Zorles- 
cu, Marin Stuparu, Petru Șoi- 
neanu, Emil Racoveanu, la sec
ția confecții metalice maiștrii 
Rudolf Elsner, loan Brinzan 
muncitorii Nicolae Lungu, Am
brozie Cismaș, 
ki, Francisc 
Murany, Voicu 
ca și mecanicii 
parații utilaje Nicolae Bercea, 
Oprea Tomescu, Octavian 
Spaimoc, Petru Carcalici, Ni
colae Bizu, Aurică Stoica, loan 
Pop, ji

Cooperativa
„Deservirea" Lupeni

A
Scrisori
calde

Iul Comunist Român, condusă 
do tovar ășu] Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care a parti
cipat la lucrările celui de-al 
Vl-lca Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

Din delegație au făcut pm te 
tovarășii Paul Niculeocu-Miz.Ll, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., șl Mihai Marin, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia,

La sosire, pe aeroportul Olo- 
peni, delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manca 
Mfinescu, ' — -
Ghcorghe

Emil Drăgăncscu, .Janos Faze- 
ka-.. Petre Lupu, Dumitru Po
pa. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Ghcorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Miron Con- 
stantlnescu, Ion loniță, 
Patillneț, Ion

. , Vasile 
Stănescu, Mlhal

★
din Varșovia, de- 
condusă la aero-

★

Ghcorghe 
Rădulescu,

Pană,
Virgil

La plecarea 
legația a fost 
port de tovâyășii Edward Gie- 
rek, prim-seerctar al C.C. al 
P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului dc Miniștri. Henryk 
Jablonski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
Franciszek Szlachclc, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. Jozef Tej- 
chma, membru al Biroului

liului do Stat șl al guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față Edward Rokickl, 
însărcinatul cu afacei i ad-inte- 
rlm al R.P. Polone la București, 
șl membri al ambasadei.

★
secretar a! C.C. alPolitic,

P.M.IRyszard Frelek, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București.

Erau prezențl membri ai 
ambasadei României la Varșo
via.

Conducătorii de partid ro
mâni și polonezi s-au întreținut 
cordial. înainte de plecare, el 
și-au strîns călduros mîinile.

(Agerpres)

DE ZIUA TIPOGRAFILOR
Muncitorii și tehnicienii sec

torului Livezeni al întreprinde
rii de producție secundară și 
prestații-Deva, raportează cu 
mindrie că la 10 decembrie - 
deci cu trei săplămini mai re
pede - au îndeplinit sarcinile 
de plan pe anul 1971. venind 
permanent in ajutorul construc
torilor de pe șantierele obiec
tivelor social-culturole din Va
lea Jiului, aducindu-și contri
buția prețioasă la ridicarea 
noilor blocuri de locuințe, școli 
cămine ele. harnicii muncitori 
ai sectorului I.P.S.D. Livezeni - 
cu parcul lor de cca. 60 de 
mașini - au asigurat in acest 
an transportul a sute de mii 
de tone materiale de construc
ții, iar cele șase macarale 
„Bocșa" de mare capacitate 
au ridicat in înălțimi materiale 
- in special panourile prefa
bricate, planșeele, cărămida și 
mortarul - contribuind la ușu
rarea efortului fizic și la re
ducerea termenelor de execu
ție a obiectivelor.

In perioada scursă din acest 
an, colectivul sectorului Live
zeni al l.P.S.P. a realizat o pro
ducție in valoare de 14 275 000 
lei, fiind hotărît, ca pină la 
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ÎNTĂRIREA 
RÎNDURILOR

Lucrătorii vrednicului colec
tiv al cooperativei meșteșugă
rești „Deservirea" din Lu- 
peni au raportat, in diminea
ța zilei de 10 decembrie, un 
nou și important succes în ac
tivitate : îndeplinirea planului 
anual la indicatorii valoarea 
producției marfă și prestări de 
servicii industriale și neindus
triale, livrări către fondul pi- 
eții, livrări la export, la pro
ducția in unități naturale (mo
bilă, încălțăminte pe comandă), 
precum și la beneficii plani
ficate.

Prin strădanii, dăruire și că
utări asidui pentru folosirea cu 
maximum de eficiență a resur
selor tehnico-materiale și uma
ne din secțiile de producție 
ale cooperativei, s-a reușit ca 
sarcina de plan la valoarea 
producției marfă și prestărilor 
de servicii industriale și nein
dustriale să fie depășită cu 150 
mii lei, la lucrări către fondul 
pieții cu 143 mii lei, la mobilă 
cu 800 mii lei, la încălțăminte 
pe comandă cu 150 de perechi,

iar la livrări către export pre
vederile planului au fost înde
plinite in proporție de 100 la 
sută. De asemenea s-au obți
nut 60 mii lei peste volumul 
de beneficii planificate.

Aportul principal la realiza
rea înainte de termen a sarci
nilor de plan pe acest an la 
indicatorii de bază l-au dat 
următoarele secții : mică serie 
(condusă de Nicolae Ehling), 
croitorie 
croitorie 
croitorie 
bijuterii 
prăzărie 
rie (Grigore Cătană), lenjerie 
nr. 6 (Georgeta Mețiu), croi
torie nr. 2 dame (Florica Mer- 
cloni), precum și secția cizmă
rie din Uricani condusă de 
Marin Deliu.

După un calcul estimativ, se 
apreciază că pină la încheie
rea anului cooperativa va rea
liza o depășire a indicatorului 
valoarea producției marfă și 
prestări de servicii industriale 
și neindustriale de 500 mii lei.

nr. 3 (Vaier Botoij, 
nr. 4 (Liviu Botezu), 

nr. 1 (Valentin Boabă) 
(Lambert Radu), cea- 
(Maria Ular), tapise-

PARTIDULUI

Și la Vulcan, ca la toate 
minele din bazin, introduce
rea programului de muncă 
pe patru schimburi cu dura
ta de 6 ore la fronturile de 
lucru din subteran a debu
tat într-o atmosferă genera
lă de bucurie și satisfacție 
în rîndurile minerilor pentru 
punerea în aplicare a noii și 
importantei masuri luate de 
conducerea partidului și sta-

port și de deservire a locu
rilor de muncă, cadrele tehni
ce în frunte cu comuniștii, au 
adoptat o conduită ireproșa
bilă în aplicarea — punct 
cu punct — a întregului an
samblu de măsuri politice, 
tehnice și organizatorice con-, 
cepute pentru izbuti rea im
portantului pas făcut în via
ța minei Și a minerilor. E- 
mulația generală declanșată

preocupare esențială
a fiecărei

organizații de bază
Cu tot mai multă răspundere, 

numeroasele organizații de 
partid din Valea Jiului își în
deplinesc una din sarcinile ma
jore ce le au în față, de a con
tribui nemijlocit la continua 
întărire a rîndurilor partidu
lui, deziderat de maximă în
semnătate pentru actuala etapă 
a desăvîrșirii societății socialis
te multilateral dezvoltate. Ro
lul pe care partidul îl îndepli
nește în societatea noastră, de 
conducător al întregii vieți so
ciale, reclamă ca cerință esen
țială continua perfecționare a 
activității sale politice, conti
nua întărire a rîndurilor lui 
cu cei mai buni fii ai poporu
lui, cu cele mai corespunză
toare cadre din toate domeniile 
de activitate ale societății.

Sub îndrumarea comitetului 
municipal, organele și organi
zațiile de partid din Valea 
Jiului, în lumina sarcinilor re
ieșite din documentele celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului, ale Consfătuirii de lucru 
cu activul din domeniul ideolo
giei și Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie a. c., au 
desfășurat și desfășoară in con
tinuare o activitate

susținută pentru creșterea și în
tărirea rîndurilor partidului, 
pentru educarea politică și 
ideologică a membrilor săi, 
preocupîndu-se cu răspundere 
de repartizarea judicioasă a 
forțelor lor la locurile hotărî- 
toare ale producției, asigurînd 
cu fiecare măsură luată un 
plus de competență al orga
nizațiilor de partid ca factori 
conducători ai întregii activi
tăți sociale din municipiu.

In toată activitatea de în
tărire a rîndurilor partidului 
s-a pornit de la premisa dc a 
acorda o deosebită atenție ca
lităților moral-politice și pro-

Realitatea din subteran 
reclamă o continuă acțiune 

de perfecționare în 
organizarea activității miniere

Primim la redacție zilnic, fe
lurite scrisori. Oamenii ne cer 
o simplă consultație, ne sesi
zează ceva, reclamă remedierea 
unor neajunsuri, solicită inter
venția redacției intr-o proble
mă pe care ei n-au putut s-o 
soluționeze singuri. Ce sint, in 
fond, aceste scrisori decit re
flexe ale învestiturii pe care-o 
are omul de azi de a-și spune 
deschis, liber cuvintul in toate 
problemele core-l frămintă ?

In afara acestor scrisori, pe 
adresa redacției sosesc și pli
curi conținind o serie de misi
ve de profundă recunoștință la 
adresa unor reprezentanți ai 
corpului sanitar care, cu mul
tă dăruire, s-au ocupat de în
grijirea și refacerea sănătății 
temporar zdruncinate, a seme
nilor lor. Sint scrisori emoțio
nante, concepute fugar sau cu 
cuvinte îndelung căutate, scri
sori pe care ne place să le 
numim calde, fierbinți. Oame
nii s-au obișnuit să-și expri
me, prin scrisori adresate re- | 
dacției (pe care așteaptă să i 
le vadă publicate), deplina lor 
mulțumire pentru modul cum i 
au fost tratați, cum au fost a- 
jutați să-și recapete potenția- 
Iul de muncă. Și noi, in per
manență - neuitind nici un 
moment faptul că, la urma ur
mei, acești medici nu și-au e- ' 
xercitat decît datoria nobilă pe I 
care o au — am oferit in ziar I 
spațiul cuvenit unor scrisori. | 
Căldura lor, topind inimi și | 
ginduri încărcate de marele | 
sentiment al recunoștinței, nici . 
nu ne-ar fi putut determina să 
procedăm ...altfel I

„M-am accidentat grav, la I 
preparația Coroești, la mina I 
stingă - ne scrie MARIN CA- | 
PAC din Vulcan, Aleea Mun- | 
cii, bloc C 11, ap. 8 -, car- i 
nea din podul palmei era des- | 
făcută, se vedeau oasele, de- . 
gelul mic și cu vecinul lui e- 
rau aproape smulse de la Io- 1 
curile lor și m-am dus la doc- I 
torul PETRU NAVRADI, care I 
m-a pus pe masa de operație | 
și-a început să-și facă mese- ] 
ria. Mi-a spus că o să ia car- ■ 
ne din piciorul sting s-o plan- I 
teze in palmă, mi-a luat și a ’ 
pus-o unde-a fost nevoie. M-a | 
bandajat apoi și-am stat in > 
spital 23 de zile. A manifes- I 
tat, de-a lungul acestor zile I 
lungi, un viu interes pentru j 
mina mea și, iată-mă, acum, { 
gata de muncă. Din dispera- i 
rea cu care m-am dus atunci |
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Rememorări

tului nostru în interesul ri
dicării nivelului lor de via
ță. Colectivul minerilor de 
la Vulcan a dat glas adezi
unii la programul redus de 
muncă, optimismului și ho- 
tărîrii lui ferme de a răsplă
ti grija părintească pe care 
partidul o poartă muncitori
lor din subteran, prin noi 
fapte de muncă, prin noi 
realizări la sporirea produc
ției de cărbune, care au con
ferit întregii acțiuni o de
plină reușită. Din prima zi 
de aplicare a programului 
de lucru redus, muncitorii 
mineri și electromecanici, lu
crători din rețeaua de trans

în toate verigile organizato
rice ale procesului de pro
ducție, în toate fibrele colec
tivului — din abataj și pînă 
la banda de la punctul de 
recepție a cărbunelui la su
prafață, de la vagonetar și 
pînă la inginer — din pri
mele schimburi cu program 
redus, a rodit din plin chiar 
din ziua de trecere la noul 
program. La dispeceratul mi
nei a rămas consemnat — ca 
o împlinire a ambiției mine
rilor și ca o confirmare a

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 3-a)

și partidul

(Continuare in pag. a 3-a)

Folo : Ion LIGI

Lucrările

cîntă patria

Astăzi dimineață in toate 
orașele Văii Jiului se desfă
șoară concursul coral „Copiii 
cintă patria și partidul". 
Participă 58 de coruri, de la 
toate școlile municipiului, to
talizând aproximativ 5 000 de 
coriști.

Minerul Vasile Dcge- 
ratu din brigada con
dusa de Dionisie Bartha 
de la mina Livez. 
tr-o confidență ( 
biectivul aparati 
fotografiat.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Adrian CONDOR I
(Continuare in pag. a 3-a) |
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Anul 1918 s-a înscris în pa
ginile istoriei ca un an revolu
ționar cu multe și profunde sem
nificații. Muncitorimea dorea 
ceva mai mult decît oferea gu
vernul. Dorea o viață umană, 
drepturi politice și economice, 
dreptul la organizare, la inde
pendența națională și socială.

Puternicul ecou al victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie s-a făcut simțit în 
toată plenitudinea lui și pe 
meleagurile românești. In vic
toria poporului rus, în revolu
ție, poporul nostru vedea pro
pria sa victorie, țelul la care 
avea să ajungă. Unul din cele 
mai impresionante valuri ale 
șirului de lupte revoluționare 
din anul 1918 il vedem înscris 
și înfăptuit de muncitorii ti
pografi, cărora nu li s-au sa
tisfăcut revendicările și au in
trat în grevă. Inițiativa au a- 
vut-o tipografii de la întreprin
derile „Sfetea" și ..Minerva" în 
zilele de 2—5 decembrie. In 
principal, ei revendicau ziua de 
muncă de 8 ore, un salariu 
mai bun, desființarea amenzi
lor și altele. Patronii refuzau 
cu încăpățânare să răspundă ce
rințelor formulate de tipografi. 
Dar poziția acestora devenea 
tot mai tenace. Au hotărît să 
trimită o delegație la ministe
rul tutelar (de industrie) pen
tru a duce acolo tratative.

Tipografii se bucurau de un 
larg sprijin moral și material 
din partea masei muncitorești 
bucureștene și din alte centre 
ale țării. Era o solidaritate fi
rească, fundamentată pe unita
tea de interese a întregii mun
citorimi, pe țelurile către care 
tindea aceasta cu întreaga vo
ință, cu tot potențialul ei.

După cîteva zile (în 10—12 
decembrie) mișcarea ia o mare 
amploare. Pe străzile Capitalei 
se manifesta cu o puternică vi-

goare. Sc demonstra pentru pîi
ne, drepturi democratice, desfi
ințarea cenzurii și a stării de 
asediu.

La capătul așteptărilor, mun
citorii tipografi au fost greu 
încercați de refuzul patronilor 
și al celor de la minister de 
a le satisface revendicările. O 
dată cu aceasta, creștea revolta 
și furia maselor față de crunta 
nedreptate socială. Delegații di
feritelor întreprinderi au pro
pus să se declare o grevă ge
nerală a tuturor muncitorilor 
din Capitală în semn de protest 
dacă cererile lucrătorilor tipo
grafi vor fi respinse. Dc partea 
acestora era întreaga opinie 
democratică, toți cei cărora nu 
le era indiferent comportamen
tul inuman al autorităților față 
de doleanțele tipografilor. Ziua 
următoare avea să aibă loc 
proiectata grevă generală.

Dar cercurile conducătoare, 
în fruntea cărora era monarhia, 
aflînd despre cele proiectate 
pentru 13 decembrie au luat 
măsuri de represiune. Și tra
gedia nu a întîrziat să apară. 
Necunoscîndu-le gîndurile mi- 
șelești, mii dc muncitori din 
întreprinderile Capitalei, din 
cartierele Lînăriei, Filaret, 13 
Septembrie, metalurgiștil de la 
.Vulcan", .Lemaitre11, ..Wolf11 
etc. s-au îndreptat încolonați 
către sediul sindicatelor. In du- 
pă-amiaza aceleiași zile, în ju
rul orei 16, mulțimea a ajuns 
în Piața Teatrului 
cepînd să coboare 
Cîmpineanu.

Aici, cordoanele 
înarmați s-au
lor. Din gurile mitralierelor in
stalate pe clădiri a început

I
I 

mult, cu o clipă, cu gindul la ! 

cei care rinduiesc gindul e- I 
ternizat in rînduri de plumb ! 
pe albul imaculat al hirtiei. I 
Spre deosebire de celelalte ’ 
zile, in această dimineață de I 
decembrie, ziarul primit la I 
oră matinală, cartea cumpă- I 
rată din librărie, manualul |

Există o zi la fiecare în
ceput de iarnă, cind, dincolo 
de gestul cotidian cu care 
parcurgem sursele de infor
mație scrisă, medităm mai

Fiori de |

saj in plus. Parcurgind in a- ! 

ceastă zi de decembrie rin- I 
durile tipărite care poartă '

decembrie
asupra căruia se apleacă șco
larul, transmit parcă un me-

forma palpabilă a unui gind, I 
a unei idei, a științei despre I 
obirșia și orinduirea lucru- . 
rilor, sesizăm parcă mai les- I 
ne priceperea, dăruirea, con- ! 
știința celor care le-au rin- I 
duit cu migală și grijă deo- • 
sebita. In memorabila zi des- I 
prinsă din pagini de istorie, I 
gîndurile tuturor, de pe me- I 
leagurile patriei, zboară spre | 
cei care plăsmuiesc cuvintul i 
tipărit, spre cei care dăruiesc I 
gindului nemurire, spre tipo- 1

Național în- 
pc strada

de 
năpustit

soldați 
asupra

I. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)

..... ,
grafi. Un gind de admirație I 
și recunoștință pentru cei, ca- I 
re la ore tirzii de noapte stau I 
aplecați asupra linotipelor, | 
sau veghează la gura rota- i 
tivelor, pentru ca noua, ci- I 
titorilor, să ne ajungă în J 
case, la timp, și in cea mai I 
frumoasă formă: LUMINA.*

Iată de ce, dragi tipografi, I 
in ziua aceasta de decembrie, I 
după ce am le durat cel mai I 
proaspăt ziar preferat, zărin- | 
du-vă la ieșirea din tipogra- i 
fie, vă salutăm călduros ri- | 
dicind cu un gest deosebit . 
pălăria. |

IT. KARPATIAN

Înis*aiiiîi*e sărbătorească
Sîmbătă după-amiază, la 

Casa de cultură, a avut loc 
sărbătorirea Zilei tipografi
lor. In cadrul festivității, 
prof. Vasile Chirculescu, di
rectorul Casei de cultură, a 
vorbit despre însemnătatea 
Zilei tipografilor, adresînd cu

acest prilej felicitări colec
tivului unității tipografice 
din Petroșani. A fost prezen
tat apoi un scurt-metraj rea
lizat de membrii cineclubu- 
lui de pe lîngă Casa de cul
tură care a redat aspecte 
semnificative din munca lu-

crătorilor tipografi petroșă- 
neni.

La reușita întrunirii săr
bătorești și-au adus contri
buția brigada artistică de a- 
gitație și o formație orches
trală a Casei de cultură.

1 DECEMBRIE
Era o iarnă grea !...
Cu salopetele ude, _ _ .
Veneau in ncsfîrșite coloane către piață 
Voiau să-nalțe eîntec tulburător de viață.

1
șl erau muțți, 
pe ger, flămînzi, desculți.

Cînd gloanțele-! fulgerară in (împle și in piept. 
Pe neaua înroșită ci ridicară drept

Comisiilor
permanente ale 
Marii Adunări

Naționale
In legătură cu apropiata re

luare a ședințelor în plenul . 
Marii Adunări Naționale, co
misiile permanente au conti
nuat, în zilele de 10 și 11 de
cembrie a. c., lucrările ce le re
vin.

In cadrul unei ședințe co
mune a comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și tovară
șul Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, au expus mo
dul în care se prelimina în 
deplinirea planului de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România și e- 
xecuția bugetului de stat pe 
anul 1971 precum și principa
lele prevederi din proiectul 
Planului și Bugetului de stai 
pe anul 1972.

Au participai membrii Comi
siei economico-financiare, ai 
Comisiei pentru industrie, con
strucții și transporturi, ai Co
misiei pentru agricultură și sil
vicultură, ai Comisiei pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stat, ai Comisiei ju
ridice, a» Comisiei pentru sănă
tate. muncă și asigurări soci-

ale, precum și ai Comisiei pen
tru învățămînt, știință și cultu
ră.

In continuare, în ședințe se
parate, comisiile examinează 
și dezbat, potrivit competenței 
lor, secțiunile Planului de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România și 
Bugetul de Stat pe anul 1972.

De asemenea, în fața comi
siilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Arsene, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Prețuri, a expus proiectul de 
lege cu privire la regimul pre
țurilor și tarifelor, după care 
s-a trecut la discuția pe art£ 
cole a textelor proiectului.

Membrii Comisiei pentru a-
gricultură și silvicultură și ai 
Comisiei juridice, în cadrul
lucrărilor din ultimele zile,
au dezbătut proiectul de lege 
a viei și vinului, precum și
proiectul de lege pentru orga
nizarea producerii și * 
raționale a resurselor 
trețuri, care au fost 
discuției publice.

Lucrările comisiilor 
nuă.

folosirii 
de nu- 
supuse

conți-

Către lumina bolții un zid ca de cetate :
„Vrem pline și dreptate! Vrem pîine și dreptate!‘

Nici moartea nu-i învinge. Au rădăcină marc. 
Din cîntecul lor liber, se prinse. Și-o vibrare 
Cutremură pămintul. Și azi sub zări suind 
E trunchiul vast, puternic cu crengile vuind !...

loan CHIRAȘ muncitor tipograf

Primul
Intr-un mare oraș bănă

țean se află o curiozitate, u- 
nică in felul ei, 
știu: colțul unei 
dăpostește, într-un 
șă, un trunchi de 
care ești tentat să-1 
carbonizat. E îmbrățișat do 
chingi ‘ " 
foarte 
Destui 
graba : 
La o i 
nunțită 
trunchiul, înnegrit de dece
niile și secolele caro au tre
cut peste el, este literalmen
te plin de cuie. Cuie din ca
re se mai vede doar floarea, 
după al căror aspect lesne 
îți dai seama că aparține u- 
nor generații de mult dis
părute. Și, pentru că la lo
cul respectiv nu se află nici 
un fel de inscripție, pără
sești motivul contemplației 
pradă unei enigme ce pare 
de nedezlegat. Dacă ai no
rocul să nimerești un trecă
tor localnic -Și cu informații 
istorice mai întinse, afli niș
te obiceiuri apuse, dar deo
sebit dc interesante, 
semnificații adinei 
umane.

'...Zice-se că sute 
pe cînd breslele se 
plină înflorire, ucenicii, la 
sfîrșitul stagiaturii lor și du-

dupâ cîte 
clădiri a- 
soi de ni- 
arbore pc 

crezi

metalice și are un 
ciudat aspect uman, 
trecători își potolesc 

și-l admiră intrigați, 
examinare mai amă- 

minunea sporește i

pline de 
general-

de ani, 
aflau în

I
pă probele dc rigoare (echi
valent al examenelor de azi), 
trebuiau să bată un cui în a- 
cest arbore care pe atunci, 
fără îndoială, era viguros și 
plin de sevă. Aceste cuie pe 
care le zărim noi astăzi au 
însemnat în acele vremuri

copilan-primul 
dru în , , ........
creație, deci în muncă. Mul
țimea acestor cuie, acum fă
ră identitate, ne face părtași 
ia dragostea de muncă a u- 
nor oameni a căror prioe- 
pere și talent sînt oglindite 
de clădirile vechi, de obiec
tele și de uneltele cuprinse 
azi de muzee.

Timpurile s-au schimbat. 
Asistăm azi la întreceri ale 
meseriașilor, Ia așa-numitele 
concursuri „brățara de aur“,

pus al unui 
viață, în meserie, in

formele competiționale în 
care se reflectă pregătirea 
profesională a meseriașului. 
Iar acele cuie anonime, ase
menea unui insistent me
mento, ne îndeamnă să gîn- 
dim cu gravitate asupra e- 
senței noastre umane — 
munca. Miile de generații ca
re ne-au precedat ne în
deamnă să muncim, să cre
ăm, să lăsăm urma materia
lă pecetea nemuritoare a e- 
xistenței noastre.

...Pe o masă de cofetărie 
afli un adevărat pomelnic 
scrijelit cu răbdare destructi- 
vă. Acel trunchi poartă și cl 
niște semne. Dar cîtă deo
sebire ! Dacă primul cui bă
tut însemna început de cre
ație, astăzi în mîna nemun
cită a unor pierde-vară, (din 
fericire, din ce în ce mai pu
țini...) cuiul este probabil, un 
obiect cu totul neglijabil... 
Ce păcat că nu există în fie
care localitate cîte un ase
menea arbore simbolic al 
muncii. In sine ar forma ® 
neprețuită lecție de educație 
pentru acei cîțiva care tre
buie aduși la unison cu en
tuziasmul constructiv al ge
nerațiilor îngemănate de azi.

T.

I
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oameni, (lom le,
ce oameni!ision.irric
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I*roduc Storul și regizorul sud-african Hoard Connall 
■ anunțat câ ar dori să încredințeze lui Cassius Clay rolul 
lui Chakie. renumitul rege al zulușilor, m filmul pe care 
intenționează să-l turneze din viața acestei vechi populații 
africane.

s-a părut a fi serios 
azi 11 văd cu alț 

Tip nasol. Unu 
Tibi. Intr-c

n vremn S-ar părea 
peștii din ac 
vremuri pentr

Nord pji.
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'urioșilor [fi spun 
capul Imului că 

tovarășii de. muncă Inii 
tic Gică Piliră (spun 
ei că aș area pile pe 
undevașilea, dar nu-i 
adevărat) Uneori îmi 
z ic șj Gică Chiuliră. 
(Asta vine, probabil, 
de. la cuvintul chelie, 
dar se potrivește tot 
<a nuca-n perele, fi
indcă zău. nici vorbă 
la mine de așa ceva). 
Amîndouă numele (mi 
plac totnși fiindcă su
nă aproape ca intr-o 
poezie, vreau adică să 
spun că rimează. E de 
mirare, deci, că li s-a 
găsit un locșor, și încă 
respectabil, și in pro
gramul brigăzii artisti
ce de agitație ? Păi, un 
program din ăsta nu 
face două parale da- 
că-i lipsesc rimele. Vă 
dați scama ce bucurie 
pe mine cind mi-am 
auzit numele rostit de 
mai multe ori ba de 
un prezentator, ba de 
nitul, ba de cupleliști. 
Toți din sală rideau cu 
gura pină la urechi, 
iar eu. rărind un așa 
succes de public, eram 
surd la ceea ce. îndru
gau artiștii, nu-mi mai 
încăpeam de bucurie 
in piele. Oricum, nu
mele meu a dat stră
lucire programului. Ce 
se făceau fără el cei 
de pe scenă ? Ar fi dat 
chix. Vfr mina in foc 
că da !

Dar nu m-am putut 
eu bucura cum s-ar fi 
cuvenit, căci în minte 
mi-au venit dintr-oda- 
tă ginduri ce mă apa
să de la o vreme. Ia 

uite, mi-am zis in si
nea mea, de ce fai-

mă nm parte nici, pr 
cind tovarășii dc mun
ci mai va să știe să-nu 
aprecieze calitățile O. 
nu-i cunoașteți! Sint 
răi, da, ăsta-i < uvtnlul 
răi și nesociabili. In 
chipuifi-vă numa : (i 
dau cu cotul colea, lui 
Retried, de care cre
deam că mă apropia
sem sufletește și-i 
piciule, am i< i in *, 
vietă o sticluță cu

ăla poate fi mlndru dr 
mine : de atunci nu-i 
dimineață să nu sorb 
nu un pahar cu apă 

< i o găleată. In schimb, 
eu nu-l pot lăuda d< 
lor pe medic : cu toate 
că beau atlta apă, du
rerea de rinichi nu 
mi-a slăbit, dimpotri
vă 1 ,MA Intilnesc cu 
odată cu el și t-o spun 
de la obraz. Apoi, c 
la noi unul care m

că ! Totuși aș fi ingrat 
să afirm cli orele d< 
serviciu nu mi-ar o- 
feri chiar nici un fel 
de satisfacții. Cel ma‘ 
mull mă distrează clnd 
fl văd pe toți că zo
resc, iar eu mă prefac 
că ?or<«xc cu dtnșii. In 
fond, mă gindesi: la 
ale rrv’le. la jumătă
țile dc ■■ as pe care le 
mai < nn ' ■ eu din pro
gram sub diferite pre- 
f' Xte. la vodca pe ca
re o avure; '-hiar și 
cind nu o 
găleata > u i 
păt/i, npa 
rărunchii 
lini crește 
vizitîndu-ne vreo dele
gație, șeful rostește ’ 
numdc rneu. adică mâ 
prezintă. De altfel tre
buie -4 precizez <ă nici 
n-aș admite să fiu tre
cut cu vederea. Eu 
sint foarte exigent cu 
mine însumi, nu admit 
abateri de la princi
pii Spre exemplu : imi 
zice careva către sfîr- 
șitul programului: Gi
că Chiuliră, azi e ria
dul tău să vezi de cu
rățenie, de paza con
tra incend-iilor, de or- 
dine in încăperi. Vor
bă n cugetată ! Cum 
să mă ocup eu de ase
menea treburi clnd la 
așa ceva Petrică sc 
pricepe de o mie de 
ori moi bine ca mine ? 
Ee. sivi eu vinovat de 
Unsurile care sint la 
voi i>i cea ce priveșt» 
promovarea cadrelor ? 
De < <■ tovarășii nu sc 
gindcr- să pună omu1 
potrivit la locul potri
vit ? Să mă pună șef!

Atunci
cum
ca !

următoare, Dan Jamison nu n 
mai părăsit microfonul. Clnd 
a fust adus in fine acasă la el, 
ambițiosul reporter sportiv 
..se < latina pe picioare și 
boa incoherent''.

regele zulușilor

de dr. SEBASTIAN STANCA

N. POP

p

parte a energici.

ale quasarilor

Ion PALTIN

CASIUS CLAY

Ezdaetată ut 1933

specia] în ținutul

Centru comercial

REBUS • REBUS

3).

și negustorii ro
din partea opu

4) .
5) .

tă vreme chiar și o localitate 
cu numele de Acmonia, în ți
nutul Vulcanului de astăzi3).

In veacul II î.e.n. pătrund în 
Dacia, și în

Dan Jamison, redactorul prin
cipal al rubricii sportive dc la 
stația de emisie din localitatea 
Warrenton (S.l .A . statul Vir
ginia) a stabilit, cu puțin timp 
in urmă, un nou record mondi
al. ținind microfonul in emisie 
268 orc in continuu. Dc luni 
si piuă vinerea din săptămina

MONOGRAFIA VĂII JIULUI (VIII)
EZJ CZ3 CZJ CZ3 CZJ □ EZZl CZ1 CZJ CZZ! CZ3 CZ1 CZ3 CZJH EZJ CZ3 EZJ CU CZI CZJ EZJ EZJ LZJ CZI

Semnificativ este faptul că 
din vremea aceasta s-au desco
peri'. foarte puțin obiecte de 
industrie casnică și aproape 
nimic din industria de răz
boi. Lucrul acesta dovedește că 
ținutul a avut mai mult o 
importanță comercială decit 
etrategică.

Grecii, aflați in plină colo
nizare în jurul Mării Negre, 
tncâ in veacul VI î.e.n., înte- 
meiaseră aci bogata cetate 
Histria, care în veacurile ur
mătoare devine un centru co
mercial de mare importanță. 
Avînd ca ocupație principală 
comerțul, grecii pătrund cu 
această îndeletnicire pe văile 
durilor in sus pînă în ținu
turile gețiloi ’)• Ex-jxrdițiile lui 
Filip. Alexandro și Lisimah. în 
veacul IV î.e.n., aduc pînă în 
Carpați caravanele de negus- 
loi i greci de oe lingă Marea 
Neagră 2).

Ptolemeu amintește in aceas-

Petroșanilor, 
mani, veniți __ .
să, peste țara Hațegului4). Pă
trunderea acestor negustori 
greci și, mai tîrziu, romani este 
confirmată în mod neîndoiel
nic de monedele găsite aici.

Negustorii aduceau in Dacia 
produse industriale și naturale 
mai ales untdelemn Și vin. iar 
Dacii le dădeau blănuri de a- 
nimale sălbatice, piei, miere, 
ceară, lină, sare și aur5).

Ținutul Petroșanilor, bogat 
in animale sălbatice și domes
tice. dar sărac în cereale, dă
dea negustorilor blănuri fru
moase și scumpe, lînă, miere

Echipa condusa de prof. Donald Lynden-Bell, de la 
Royal Greenwich Observatory, Hcrstmonccaux, și Univer
sitatea Sussex, și dr. Martin Rees, de la Institutul de astro
nomic teoretică din Cambridge (vezi Monitor vol. 49, pag. 
104 și vol. 50, pag. 559; Nature, vol. 223, pag. 690 și Monthly 
Notice, of the Royal Astronomical Society, vol. 152, pag. 
461) au elaborat o ipoteză potrivit căreia quasarii și nu
cleele galaxiilor pot fi .goluri negre" care au captat praf și 
gaze și care emit, sub formă de radiații (a se vedea și 
Nature, vol. 223, pag. 690), o

In ocest scop s-a recurs la 
metrica lui Kerr, core descrie 
colapsul moteriei intr-un sistem 
rotaționol de referință. Potrivit 
acestui model, peste 40°,0 din 
energia masei in creștere se 
degajă sub formă de radiație.

In realitate, radiația poate 
fi emisă atit de intens in veci
nătatea „golurilor negre", incit

presiuneo radioției suflă pra
ful din jur. Norii de praf de 
ocest tip in expansiune violen
tă caracterizeoză nucleele ma
jorității galaxiilor active. In 
particular, se potrivesc deose
bit de bine cu noul model no
rii mari de praf din galaxiile 
Seyfert și alte rodiogaloxii.

Virsta rocilor lunare
Un grup de cercetători de la Cal’Tech, condus de G.R. 

Wasserburg, a furnizat rezultatele preliminare ale determi
nărilor de virste efectuate pe eșantioanele de roci lunare pro
venite din locul denumit Era Mauro, vizitat de echipajul 
navei lunare .Apollo-14“.

Aceste roci au virste cuprinse intre 3,85 și 3,95 miliarde 
de ani. In prezent sint studiate roci în vîrstă de 4,6 miliar
de de ani, caracterizate printr-un raport rubidiu-stronțiu 
foarte ridicat și înalte concentrații de U, Th și Pb. Existen- 

acestor roci ar putea permite explicarea anumitor anali- 
geochimice întreprinse asupra unor eșantioane colectate 
echipajele navelor „Apollo-ll

Cea mai grea
limbă

''Mai 
beau, la 

apă proas 
izvorită din 
Parlngylw 

inima clnd.

vodcă, vrei să tragem 
o dușcă ? Credeți că 
m-a ascultat ? S-a 
chiorit la mine, mi-a 
întors spatele, ba m-a 
.turnat’ și la șef — 
nepricopsitul. Ce vreți, 
eu sînt un tip aparte 
Nu pot fără... mă în
țelegeți ce vreau să 
spun. Chiar medicul 
clnd am suferit odată 
de rinichi, mi-a spus 
să beau : cile un pa 
har cu apă dimineața 
pe nemincate. Am în
cercat, dar 
tut. M-am 
cum

n-am pu- 
intrebat ■ 

naiba să-mi fac 
poftă să beau apa di
mineața ? Pînă la ur
mă s-a dovedit a fi un 
fleac dc problemă, atit 
de rapid am rezolvat-o 
Am început să torn în 
mine în fiecare seară 
ce dracu se nimerea : 
vodcă, secărică, tesco
vină și alte bombonelc 
de soiul ăsta. Pe o- 
noarea mea, medicul

dar i 
ochi, 
pe nume 
zi, pe la un’-jpe, sim
țeam că-mi plesnește 
capul ji-i șoptesc lui 
Tibi la ureche : ce. zici 
mă să ieșim undeva 
știu eu colea o ascun
zătoare, mai stăm o 
leacă la jiietă, că ziua 
e lungă, mă Ieșit-a ? 
Aș .’ .$i asta m-a .tur
nat’ șefului. Oameni 
răi. dom’le. și nesocia
bili. Atunci de ce să 
mă critice ei pe mine 

că zoresc ca dinșii. In 
in oraș cu cutare cu
tărică și că mi-aș U 
făcut un anturaj cum ” 
îmi place mie și nu 
cum le place lor ? ti 
priveșteEu am de
pus. tovarăși, eforturi 
să-i atrag, să fim 
mici, dar m-am lovit 
de rezistența lor. Nu
mai ei sint vinovați 
Atunci-să mă scuteas-

a- să vedeți 
ar merge mun-

N. POPESCU

Faimosul oraș al lagunelor intersectat de nenumărate canale, Veneția este 
acest an în pericol de a fi inundat Savanți din întreaga lume caută soluții ca 
țiile clădirilor să reziste apelor și vremii.

In foto : Piața San Marco din Veneția invadată de ape. In fundal se vede 
San Marco.

și in 
funda-

cupola

0 fabulă
lăudăroasă...

ORIZO.NTAL : 1) Colorit; 2) 
Juloarc metalică — Primul 
<lomn al Țării Românești nu
mit și Negru Vodă; 3) Roșcată 
dureroasă — Cu nuanțe roșia
tice; 4) Abreviere in chimie — 
„„alb', plantă din familia le
guminoaselor; â) Riu in U...S.S.
— Arbore ornamental cu frun
ze persistente de culoare verde 
încins — La culoarea carmin

Plantă cu flori roșii și albe 
pe r.umele științific .Malba 
Silvestris' ipl.) — Pește dc apa 
dulce de culoare argintie; 7) 
Vocale ,de culoare" la... mei i
— Planta agățătoare cu flori 
ro.i>, galbene • tu violet treg.), 
8) Aminoacid bazic — Zeiță fe
niciană: 9) ...Bălan localitate în 
pudc.ul Neamț — Metal dc cu
loare galbenă: 10) Arbust agă
țător prin care amintim varie
tățile Ardioară galbenă, Din
ii Albă, Gamză neagră — Pic
tor francez care a pictat „Bufe
tul verde’.

rc ro>ie; -) Municipiu in care 
sc găsește unoscuta ..Biserică Ș 
cu lună" care are pe turn o 
sferă metalică, jumătate de cu ș 
ioare aurie, jumătate dc culoa- Ș 
re neagră, care printr-un me- Ș 
camsm, indică fazele lunii —

$ 
loarea aurului — Vis colorat la Ș 

Iarna de culoare 
albă — Vopsit; 5) In culori '
— Curte : — Diviziune admi- $

D« $ 
loarea aurului — Fruct; 7) A Ș 

u — h, culoare tutu 5 
nie 8) Plantă țepoasă cu flori Ș 
albe ucg.); 9) Se înroșesc cind Ș 
sint fic-r’.i — Mănunchi de pene 5 
colorate, aplicate in trecut la Ș 
chipiul militarilor; 10) Oraș în 
Iugoslavia... — ...și unul în Bra Ș 
zilia așezat pe Rîul Negru; 11)
Poet sovietic care a scris poc- 5 
mul .Despre Motele roșcatul* Ș
— In sfirșit albastre.'

și ceară și într-o măsură oare
care .și aur, toate acestea pen
tru bani buni grecești și ro
mani.

Uneltele pentru spălatul auru
lui. găsite la Petroșani, con
firmă presupunerea că poporul 
de aci se îndeletnicea și cu 
exploatarea aurului. Dar a- 
ceasta nu se făcea ca la Abrud, 
în mine sistematice, ci 
simple spălătorii de aur 
malul .Jiului, care aducea 
rul din munții Sebeșului. Se 
știe că munții aceștia conțin 
aur și că acesta a fost exploa
tat pînă în zilele noastre în 
spălătoriile de aur de la Pia
nul de Sus. Urmele acestor 
spălătorii de aur se mai desco
peră sporadic în Petroșani și 
azi. in depozite de nisip auri
fer. ce se găsesc cu ocazia să
păturilor de fundație la edifi
cii.

Intensitatea comerțului ce se 
făcea în ținutul Petroșanilor 
o dovedește, pe lîngă mone
dele aflate, și fortificația de 
pe stânca de lîngă peștera a- 
mintită mai su>. care poartă 
numele de Cetatea Bolii și de 
la aceasta și Peștera Bolii.

---------- ----------------

1) . V. Pirvan, op. cit., p. 289
2) . V. Pîrvan, ibidem, p. 609 

Benigni „Statistik von Sie- 
benbGrgen', Sibiu 1837, 
123
V. Pîrvan, op. cit. p. 607 
Xenopo), op. cit. p. 
Pîrvan op. cit. p. 609

convorbirile telefonice și poȘ’a 
urmăriți judiciar, colaboratori!

Interceptând 
răufăcătorilor 
Interpolului, chiar și acei dintre ei care se bu
cură de faima de poligloți, sint nevoiți foarte 
adesea să-și mărturisească neputința. Intr-ade
văr, gangsterii folosesc o serie de vocabule pe 
care Ie cauți inutil în dicționare, chiar și în 
cele specializate în probleme de argou. Pentru 
a rezolva această dificilă problemă lingvistică, 
a fost creată la Interpol o secție specială, con
sacrată studierii argoului din toate țările glo-

Un cîine lup pus pe polovre 
li povestea nepootei javre 
Co-n lunga lui activitate 
Din hărțuielile purtote 
Păstrează un măreț trofeu. 
Anume : blona unui leu.

Pe lingă ei, cu pos hoțesc 
Veni un ciine ciobănesc 
Ce le-o făcut pe loc figura 
Furindu-le îmbucătura.

- Hoi dragă, dacă nu ți-e frică, 
Repezi-te și-l io de chică....

Fără să-i focă vreun hotir
Ciinele lup n-a 2i$ nici „mir" 
Și... că rămase păgubaș 
In fota cilnelui pungos 
li zise jovro printre dinți :

Nene, om tras morala : minți !

...Și una 
în sens unic

Se opintea Melcul, - spre țel 
Dar se luă Racul de el :

- De-o ții oșa, imi dou cuvintul 
Că inconjori chiar azi Pămîntul I

- Ești șugubăț, se vede clar. 
Răspunse Melcul temerar
Mă mișc eu lent și cu dichis 
Și-s cam greoi, nimic de zis. 
Mo bucur totuși că, oricum, 
La mine, drumul este drum 
Rominâ vorba intre noi : 
Eu nu merg nicicind... inapol.

FANTASTICA LUMINĂ A VIITORULUI (I)

VERTICAL : 1) Tip de culoa- Liviu DRAGAN

In explorarea Cosmosului, a 
pământului și a oceanelor, in 
laborator și in sala de operații, 
omul de știință al zilei dc ntâi- 
ne va folosi o unealtă atât de 
omnipotentă, atât de multilate
rală, încîl ar putea fi denumi
tă, fără rezerve electricitatea 
viitoruluL

Această unealtă c.ste laserul, 
un dispozitiv capabil să trans
mită un fascicol intens de ener
gie la mari distanțe, aproape fă
ră dispersie sau pierdere de e- 
nergic. Primul laser a fost con
ceput abia în I960 și de atunci 
au fost des-, operite sute de apli
cații ale lui.

Azi, laserul este folosit în 
producția oțelului, pentru a to
pi cileva fracțiuni de milimetru 
din stratul superior, pentru a 
detecta falsificări de tablouri, 
pentru a înlătura tatuaje și a 
suda retine dezlipite, pentru a 
realiza fotografii tridimensio
nale și a transmite imagini te
levizate. Și toate acestea nu sînt 
decît începutul. Intr-o zi lase
rul Va putea fora tuneluri, lu
mina adîncurile întunecoase ale 
oceanelor, transmite milioane de

mesaje electronice, detecta cu
tremure -Și împiedica formarea 
cariilor dentare.

In industrie, în medicină, în 
fizică. în spațiul cosmic și în 
comunicații, aplicațiile laserului 
se imulțesc cu o rapiditate ver
tiginoasă. Laserul „microprob" 
este un exemplu. Creat inițial 
intr-un laborator biomedical, în 
prezent și-a găsit utilizări mul
tiple nu numai in acest dome
niu ci și în industrie.

Una dintre cele mai remarca
bile aplicații ale lui este sta
bilirea autenticității comorilor de 
artă.

Un exemplu : un mic portret 
atribuit unui pictor din secolul 
al XVI-lea a fost plasat sub 
microscop și examinat cu ajuto
rul laserului. Spectograma a a- 
rătat prezența zincului, o dova
dă sigură că portretul nu era 
autentic. întrucît culorile pe ba
ză de zinc n-au fost folosite 
înainte de anul 1820,

Căldura a fost cheia multor 
aplicații ale laserului. Una din
tre cele mai spectaculoase, este 
vaporizarea completă a oricâ
te! substanțe! fapt esențial este

că orice material se poate vapo
ri za complet, (suficiente exem
ple spectaculoase, pe viu, din 
actualul serial TV , INVA
DATORII*). Sudarea este o altă 
operație pe care căldura la-

aur din anumite circuite sînl 
sudate cu impulsuri de 583 °C., 
temperaturile circuitelor situa
te la o depărtare de un fir de 
păr rămîn nealtora te.

Căldura nu e«te numai sin-

serului o poate efectua foar
te bine. Microcircuitele unor 
elemente electronice delicate, 
atit de mici incit pot fi văzute 
numai la microscop, sint su
date acum cu ajutorul laseru
lui. O precizie extremă este 
esențială pentru anumite cir
cuite, deoarece sudurile trebuie 
efectuate la un punct dat, 
fără a afecta materialele su- 
praseusibile din vecinătatea lo
cului îmbinăm. Conductoare de

gura proprietate a laserului In 
domeniu] electromagneticii. La
serul dispune de o cantitate 
uriașă din acea coerență re
marcabilă. demonstrată la în
ceput de moleculele de amo
niac perfect organizate. Ca 
linie sau „dreptar' laserul nu 
este egalat in nici o tehnolo
gie și nici în natură.

Un Joc foarte important și-a 
găsit laserul în medicină aii» 
în practica oflamoJogică cit

și în chirurgie. Diferitele dis
torsiuni ale retinei, acea 
membrană subțire care primeș
te imaginea transmisă de cris
talinul ochiului, sint în prezent 
vindecate cu fascicule laser. 
Una dintre cauzele mai frec
vente ale orbirii este dezlipirea 
retinei, sensibilă la lumină, 
de un alt strat de țesut numit 
coroidă. Laserul poate suda cu 
precizie de microni ambele țe
suturi. La sudură, fasciculul 
distruge unele țesuturi repede 
și fără sîngerări, căldura lui 
cauterizând vasele sanguine 
rănite înainte ca singele să se 
poată scurge prin rană. Un 
cuțit de lumină, un bisturiu 
laser va cauteriza imediat ori
ce incizie, care ar putea deveni 
cea mai utilă contribuție adu
să de laser chirurgiei.

O altă proprietate extraor
dinară și uimitoare u laserului 
este capacitatea sa de a măsu
ra distanțele. Ca și radarul, tele- 
metrele laser funcționează pe 
principiul trimiterii unui im
puls de unde electromagne
tice și măsurării timpului ne
cesitat de acestea pentru a u-

junge la destinație și înapoi. 
Pînă la ‘805 km radarul poale 
stabili distanțe cu o abatere 
de ± 30,5 m. laserul reduce 
această abatere la 7,6 m. In 
cadrul urmăririi sateliților, te
lemetrie laser pot măsura dis
tanțe de 161 km în spațiul cos
mic, cu o abatere de 91,4 cm. 
Una dintre cele mai fascinante 
adaptări ale telemetrului este 
allimetrul laser. In cadrul unei 
demonstrații recente, un avion 
avînd un altimetru laser a 
bord, a zburat deasupra unui 
teren de fotbal Ia o altitudine 
de 304,8 ni cu viteza de 402,3 
km/h. In mod uimitor laserul 
a înregistrat faptul că barele 
orizontale ale porții nu aveau 
înălțimea reglementară. Toto
dată a observat că înclinarea 
barelor nu era întocmai con
formă regulamentului.

Ing. llie BREBEN
Profesor de automutică 

la Liceul industrial minier 
Petroșani

țVa urmă)



3DVM1N1C A 12 DF.CEMRRir ÎMI

întărirea rîndurilor
partidului

pap. 1J

feskmnte ale celor care doreso 
să h< primiți în partid. In 
ncest sens, ca urmare a stu
diilor întreprinse de comisii or- 
i•.mizatorică a comitetului mu 
nx ipal de partid, ca și de co
misiile organizatorice ale comi
tetelor orâșeneș’i și ca urmare 
n măsurilor adoptate, in acest 
an au fost primiți in partid 
peste 600 de noi membri din 
cei mai devotați muncitori, in
gineri. tehnicieni, cadre dida< 
thx, studenți și alte categorii 
de oameni ai muncii, care au 
dovedit reale calități moral-pro- 
iesionalc. oameni atașați poli- 
tn u partidului, hotârîți să con- 
trrbuie din toate forțele la 
transpunerea în viață n aces
teia. O preocupare evident rod
nică în conducerea muncii de 
primire în partid au avut-o or- 
panir.-.tiite de partid din cadrul 
K M Lupeni, E. M. Aninoasa.
E. M. Dîlja. E. M Vulcan, 
E M. Petrila, Preparat ia Co- 
rocști, C.F.R, T.C M.M..U U M P .
F. F. A. ..Viscoza" Lupeni. 1 L.H.S. 
ți altele.

Dar, cu toate acestea, in ac
tivitatea unor organizații s-au 
manifestat și unele deficiențe, 
concretizate prin inconsecvență, 
prin scăderea gradului dc preo
cupare pentru întărirea rîndu- 
rilor partidului. Astfel, organi
zații de bază ca cele din ca
drul sectoarelor I, II și pre
gătiri țE. M. Vulcan), I. II și 
rambleu (E. M. Petrila), 11. HI 
și transport (E. M. Lonea). 1 A. 
1 C. 11 (Preparați*» Petrila). a- 
lelierul dc confecții metalice 
(T.C.MJ4.), Secția mecanică și 
confecții (LI LA. 1 M.T.F* Lu
peni. l.T.A, O.C.L. produse in
dustriale Petrila. O.C.L. Ali
mentara Lupeni. unitățile spi
talicești din Petroșani. Petrila 
și Vulcan si altele, deși au 
reale posibilități dc întărire a 
rîndurilor lor, nu s-au preocu
pat de a-și face o problemă 
cardinală din această îndato
rire. neprimind în acest an nici 
un nou membru de partid. A- 
numite deficiențe se constată 
în ce privește activitatea dc 
primire a noi membri de partid 
din rîndul șefilor de brigadă 
și de echipă, a salariaților cu 
funcții de răspundere fapt ce 
denotă o insuficientă preocupa
re în acest sens. De aseme- 

țnea, o deficiență a muncii de

(E.

Tn scopul creșterii ofician
tei economice, sporirii pro
ductivității muncii, deservi
rii prompte Și avantajoase a 
beneficiarilor, in transportul 
feroviar se extinde tot mai 
mult mecanizarea operațiilor 
de încărcare și descărcare 
din vagoane a mărfurilor.

Pentru a putea informa ci
titorii noștri despre noile 
utilaje moderne folosite la 
manipularea mărfurilor, am 
vizitat magazia stației C.F.R. 
Petroșani urmărind „în plin 
lucru14 sistemele moderne de 
transport pe palete. în box- 
palete și cu transpalete.

Stivuirea mărfurilor pe pa-

PAUTIZARIA
sistem modern
de manipulare 
a mărfurilor

pe calea 
ferată

tele ori încărcarea lor 
boxpalete, descărcarea la so
sire sau încărcarea la expe
diere în vagoane, se face cu 
transpaletele al căror sistem 
hidraulic permite ridicarea 
cu ușurință a paletelor sau 
boxpalete’or cu capacități 
pînă la 2000 kg și mișcarea 
acestora după cerințe.

Perfecționarea organizării 
muncii, mecanizarea, duce 
totodată la mai buna folo
sire a capacităților de trans
port cunoscind că formele re
gulate ale încărcăturilor pa- 
letizate permit utilizarea in
tegrală a spațiului vagoane
lor- . , •Transporturile pa.e tiza te 
contribuie Ia extinderea tot 
mai mare a sistemului -dc 
la poartă la poartă1*, de la 
expeditor la destinatar, prin 
combinarea transportului pe 
calea ferată cu acela de ca- 
mionaj. Se reduce, de aseme
nea, prețul de cost al mani
pulării mărfurilor și, conco
mitent. crește rentabilitatea 
acestei activități, de o mare 
importanță în stațiile care 
deservesc marile centre in
dustriale. Așa, de exemplu, 
în luna septembrie a.c. sta
ția C.F.R. Petroșani a 
manipulat 121 palete cu un 
volum de 55 822 kg. și 61 
boxpalete cu 26 105 kg cole- 
tărie.

Conducerea stației Petro
șani a solicitat Regionalei 
C.F.R. Deva ca dotația de 
care dispune magazia stației 
să fie îmbogățită cu o moto- 
stivuitoare în vederea efec
tuării transportului de co- 
letărie. care este în continuă 
creștere. în condiții cit mai 
bune și la un preț redus.

primire in partid o constituie 
faptul <ă uncie organizații, deși 
s im preottip.it dc IntArirea rln- 
durilor lor cu noi membri, nu 
au făcut acest lucru pe mă
sura posibilităților ce Ic aveau. 
In acest <ens, avem ca exem
ple minele Urlconi, Bărbăteni 
•. r.H'.rscni, C.C.l’., l.G.C. re

ni. H.E.L., Șantierul 71 
l. șl altele. Este necesar 
ganizațiiic dc bază din în- 

sMi 
pri
vare 
mult 
per-

troșan 
C.F.R. 
ca ori 
trcprindcrilc menționate 
intensifice activitatea de 
mire în partid, activitate 
sA fie caracterizată dc 
mai multă continuitate și 
srverență.

Cu toate rezultatele bune în
registrate pc total municipiu, 
s-au petrecut și cazuri în care 
organizațiile de bază nu au tra
tat la nivelul exigențelor și cu 
toată atenția 
prufundată a trăsăturilor po
litice, morale 
ale celor care 
primiți în partid, sau — ceea 
ce este și mai grav — cunos
cind anumite abateri sau tră
sături de caracter incompati
bile cu calitatea dc membru dc 
partid, ca urmare a lipsei dc 
răspundere, nu au respins ce
rerile acestora. Așa au proce
dat organizațiile de bază din 
cadrul cooperativei „Deservi
rea* Lupcni, sectorului VI E.M. 
Lonea, Școlii generale nr. 4 
Vulcan. Panificației Lupeni, 
O.C.L. produse industriale Lu
peni, O.C.L. Alimentara Vul- 
<an, C.L.F. Petroșani și altele.

Organelor și organizațiilor de 
partid Ic revine ca o sarcină 
permanentă imprimarea unor 
continue exigențe în aplicarea 
liniei partidului cu privire la 
primirea dc noi membri. Viața 
ne arată că întărirea rînduri
lor partidului nu se realiz.ează 
de la sine. Partidul izbutește 
cu atît mai bine să-și îndepli
nească rolul dc conducător sl 
întregii vieți sociale cu cit fie
care organizație, fiecare comu
nist reflectă mai fidel intere
sele partidului, cu cit răspunde 

plenar cerințelor noi ale

cunoaștcrca a-

șj profesionale 
au cerut sâ fie

mai
progresului economic și social, 
participă mai activ la întrea
ga operă de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, slujind neabătut in
teresele poporului angajat pc 
drumul prosperității și bună-

Cei 28 istorici d<* frunte ai bizantinologiei mondiali 
întrețin despre util si inutil in trecut + Textul și subtcxtul 
politicii voievozilor cei mari ai românilor vă este demifrat 
<lc prof. dr. Ștefan Șlefincscu ♦ Alarma din munții Bana
tului declanșată in primăvara lui '44 de eroicii partizani 
romaniști români ♦ Cum a revenit fostul rege Car»! »l 
ll-lea tn țară in 1930 > Fostul primar general al Capita
lei, Dem. Dobresdi, in fruntea demonstrației antifasciste 
din 24 mai 1936 < De cînd se trag datinclc dc An Nou la 
români ♦ Romancierul și scenaristul lui Love Story descrie 
seara in rare imperiul roman a fost scos In mezat + Gin- 
dările lui Thomas Mann despre întunecata istoric hitle- 
ristă ♦ Dc ce a ars Londra < Ziinbetc din cronici 

Și desigur proiectile revistei fn anul ce vine.

DUMINICĂ 12 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin dc știri: 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,08 Ilustrate muzicale; 9,00 
Ora .satului; 10,00 Kadioma- 
gazinul femeilor: 10,30 Para
da soliștilor; 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat: 12,00 De toate pen
tru toți: 13,00 Radiojurnal. 
Spori; 13,15 Sport și muzică; 
15,45 Noi înregistrări dc mu
zică populară; 16,15 Selec- 
țiuni din concertul susținut 
de orchestrele dc muzică u- 
șoară și populară ale Radio- 
televiziunii: 17,00 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascul
tători: 17,30 Estrada dumini
cală: 19,00 Radiojurnal; 19,15 
Estrada duminicală (conti
nuare); 20,00 Tableta de sca
ră: 20.05 Estrada duminicală; 
22.00 Radiojurnal; 22.10 Pa
noramic sportiv: 22,30 Inter
mezzo ritmic; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Meridiane melo
dii; 24,00 Buletin de știri: 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

20,00 1 001 de seri.10,00 Viața satului.

Sâ ințetegem im»zi«a. 
Dc strajă patriei. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

Sport. Box : Anglia — 
Polonia. înregistrare de 
la Varșovia: R.D.G. — 
Polonia. înregistrare de 
la Postdani. Fotbal ! 
Vittoria Setufral — 

ziimat fil-

29.10 Telejurnalul de seară. 
21».Film artistic: .Ultimul

fren din Gun HiH*'.
22.10 Varietăți Internaționale.
22,30 Telejurnalul dc noapte.

luni ii decembrie

16,00—17,00 Pentru lucrătorii 
din aerirullură
Scena — emisiune de 
informație și critică tea
trală.

20.90 Emisiune dc versuri și 
cinteze.

20,15 Roman foileton ■ „Ma
rile speranțe* (V).

21,05 Reporta jul săptăminii : 
„De unde Oltul și Mu
reșul...". Itinerar prin 
județul Harghita.

21,25 Avanpremieră.
l»,«0 21,30 Desene animate.

Tenis : Turneul campio
nilor — Ilie Năstase — 
Stan Smith. Transmisiu
ne directă de la Paris.

DUMINICĂ 12 DEC EMBRIE
16^5

8,15 Gimnastica pentru toți.
17.15

8,30 Cravatele roșii din Ma
ramureș. Film serial : 1»..WȘcbasticn șb seerctwl c-
pavei. Episodul Petre
cere la Angola.

Film serial pentru ti
neret : „Planeta gigan- 
ților".

( î-ntarc patriei — con
curs coral Interjudetean.

1SJ0

18,45

19,15

19.20

In buchet de melodii 
populare interpretate de 
Fușb Poenaru.

Stop-cadru.

Publicitate.

1 001 de seri, 
rile lui Pety: 
metrul".

Avrntu-
Haro-

19.30 Telejurnalul de seară.

Realitatea din subteran
(Urinare din pag. I) 

potențelor și puterii lor de 
adaptare Ia noile condiții dc 
muncă in 4 schimburi cu re
gim de 6 ore — pc fila cu 
ziua de 6 a calendarului pe 
luna decembrie, extragerea 
din adîncurilc subpămîntcnc 
a peste 4000 tone de cărbu
ne brut și depășirea sarci
nilor dc plan cu 30 de tone.

Despre modul cum a debu
tat noul program in viața 
minei și a colectivului, cum 
evoluează 
fășurarea 
ducție și 
minei la 
cru din 
rezolvă problemele ce se ri
dică pc rețeaua de transport, 
de aprovizionare și deservire, 
pentru satisfacerea promptă 
a tuturor cerințelor dc la 
locurile de muncă și brigăzi, 
ne-am edificat mai bine in
tr-o vizită făcută în subte
ran cu cîteva zile în urmă, 
din discuțiile purtate cu a- 
eest prilej cu muncitori și 
cadre tehnice.

...Ne pregătim să coborîm 
în subteran, la sectorul II al 
minei, pentru a vedea la lu
cru minerii de pe schimb 
II de producție. Schimbul a 
intrat de aproape o oră. iar 
minerii din schimbul I plea
că spre casă. Zăbovim cîte
va minute pentru a schimba 
cîteva cuvinte cu minerul șef 
de brigadă Dumitru Milea 
de la sectorul I :

„Cum ne descurcăm cu 
programul de 6 ore ? După 
cîte am putut vedea, in cele 
cîteva zile trecute, pare că 
totul merge mai bine acum 

schimb de 8 ore — 
deslănuit brigadierul- 
Ortacii mei, ce) pu- 
mișeă parcă mai vioi

in continuare des- 
activității de pro- 
munca oamenilor 
fronturile de lu- 

subteran, cum se

țin. se ... .
parcă h s-a turnat argint viii 
în vine : au randament mai 
bun în tot ce fac la front. E 

a- 
Și 
In 
pe 
în 
e-

adevărat că acasă avem 
cum timp 
refacere 
frontalul 
stratul 
prezent panou] 3 și 4 cu 
chipamentu) necesar extrage
rii cărbunelui. Azi, de pi'dă, 
(9 decembrie — n.n.) am a- 
juns la abataj la ora 6 fără 
20, am perforat cu 3 perfora
toare, astfel că pe la ora 
6,15 am avut deja 60 de gă
uri bătute. Păcat însă că am 
așteptat după artificier mai 
mult de o oră, așa că am 
pușcat la 7,40. A trebuit să 
ne încordăm însă serios for
țele ca să evacuăm cărbune
le, să ridicăm grinzile, să 
încheiem ciclu] de lucrări 
pentru a lăsa poziție bună de 
lucru pentru schimbul II. 
Am reușit totuși în schiinbvl 
I să dăm 104 vagonete cu 
cărbune în loc de 80 cit am 
avut preliminat".

...Am coborît in subteran, 
avînd întipărite în gînd cuvin
tele dominate de optimism 
ale șefului de brigadă D. 
Milea : ....pare eă totul mer
ge mai bine acum ca în 
schimbul de opt ore. Ortacii 
mei, cel puțin, se mișcă mai 
vioi, parcă li s-a turnat ar
gint viu în vine, au randa
ment..." Eram însă nedume
rit de un lucru : de ce to
tuși sectoarele minei — cu 
excepția sectorului IV — e- 
rau sub plan la acea oră :

de odihnă 
mai mult, 
nostru de 

13, pregătim

1 — 13'83, II — 165, III — 
609, V—63, iar VI—556 lonc, 
ceea ce făcea ca pe exploa
tare să se cumuleze o ncre- 
ali/are de peste 2800 tone. 
Mai sint așadar, probleme dc 
rezolvat, lucruri de pus la 
punct în organizarea acti
vității miniere...

...Sectorul II nc primește 
vizita în plină activitate, cu 
toate capacitățile angajate 
„pe producție* ; abatajele 
frontale din stratul 13, blo
cul II. in care sînt plasate 
schimburile II ale briga/.iki 
conduse dc minerii Vespasi
an Catană și Constantin Cio- 
bănoiu, sînt în plină func
ționare. Cele două combine 
dc abataj 2 K — 52 laic pe 
fâșie, echipele de mineri e- 
xecută dirijări, transporloa- 
iele evacuează într-un șuvoi 
continuu bogăția cărbunelui.

In primul abataj, minerul 
șef dc schimb Gh. Buhuțan, 
din brigada lui Vespasian 
Catană, nu se arată prea 
mulțumit de poziția abataju
lui, de desfășurarea 
lui.

„Acum nu avem 
bună. Trecem peste 
nală. Ne cam încurcă armă
turile TH pe care trebuie să 
le răpim din această gale
rie, iar cînd tăiem cu com
bina in această zonă a aba
tajului trebuie să fim cu ma
re băgare de seamă căci 
presiunea e ceva mai mare. 
Nu ar fi pentru noi totuși un 
bai prea mare dacă am avea 
numai greutățile cu trecerea 
peste diagonlă... Avem nor
ma redusă, 5,8 tone/post, pe 
o perioadă de 8 zile, pînă 
trecem peste diagonală, iar 
apoi de 8 tone pe post, Jar 
o s-o realizăm noi și în șut 
de 6 ore. Trebuie însă re
zolvată o problemă; să se 
dea vagonete goale la timp 
pentru încărcarea cărbune
lui. Azi, schimbul nostru a 
stat o oră și jumătate din 
cauza goalelor...

...In abatajul frontal ve
cin. cel al brigăzii lui Con
stantin Ciobănoiu, minerul 
șef de schimb Petru Avram 
ne confirmă și el întrerupe
rea ,'ucrului avută din pri
cina vagonetelor goale. La 
rîndul său, combainerul Eu
gen Badea are aceeași ob
servație : „La tăiere ne 
prim tot mai des din lucru 
pentru că nu se dau ritmic 
vagonete goale pentru încăr
carea cărbunelui. Și mai sînt 
și alte hibe • revizia și repa
rarea echipamentului combi
nei, de exemplu, cam lasă 
de dorit. Furtunurile de înal

are

tăiere

lucru-

o-

tfi presiune au fost afară la 
atelier pentru reparat dar 
cînd au fost aduse inapui în 
abataj au suflat din nou. De 
ce nu li se face proba?-

Pe maistrul miner princi
pal din schimbul II. Emerik 
C’siki, îl întâlnim în axul co
lector 443—460, în apropie
rea punctului în care banda 
de cauciuc — ce colectează 
producția din trei abataje 
frontale și lucrările de pre
gătiri ale sectorului — își 
varsă conținutul în rol. Ne 
dă lămuriri despre cauzele 
lipsei vagonetelor goale, în
treruperilor de lucru din a- 
bataje :

„E adevărat că azi, pe la 
înci pulul schimbului, am aș
teptat o oră după goale ; nu 
știu c<? a fost la puțul 7 No
iembrie. Problema cu goalele 
intr-adevăr, nu e rezolvată. 
Suitorul colector în care își 
varsă, cărbunele banda,
o capacitate numai de 9 va- 
gonete. Ar trebui ca in ga
leria de transport la orizon
tul 480. în care se încarcă 
producția sectorului, să exis
te un circuit pentru vagone- 
te goale sau. in lipsa aces
tuia, să se dubleze galeria 
pe o porțiune pentru a în
căpea un țug de goale. D n 
lipsă dc așa ceva, în prezent, 
noi nu avem o rezervă ce 
vagonete și pînă se aduce im 
nou .țug" cu goale pin i se 
face manevra lor în galerie, 
rolul suitorului colector se 
umple dc mult, banda de 
cauciuc și toate transportoa
rele TR-3 de la abataje 
stau."

Este o problemă de trans
port importantă asupra căre
ia conducerea sectorului II, 
conducerea exploatării tre
buie să reflecteze, să găseas
că soluția cea mai operati
vă și mai bună de rezolva
re. Cu atît mai mult cu cit 
— după cum aprecia mais
trul miner și ceilalți oameni 
din sector cu care am stat 
de vorbă — exploatarea stra
tului 13 blocul II, este de 
mai lungă durată astfel că 
încărcarea cărbunelui de pe 
banda din axul colector 
443—480 se va face cea. 2— 
2,5 ani în același punct. A- 
ceastă problemă, și toate 
celelalte ridicate de mineri, 
vădesc necesitatea unei con
tinue acțiuni de perfecțio
nare în toate verigile activi
tății miniere, de continuă a- 
daptare la condițiile impu
se de ritmul lucrului în re
gim redus, de exigențele în
deplinirii sarcinii de plan fn 
noile condiții.

D. 1OSIF
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21,40 „Tclc-disc ‘71". Cîteva 
din succesele discului 
românesc din acest an. 
pre2cntate de uu grup 
do soliști. Corul Madri
gal, formația Richard 
Oschanlt7l<y și orches
tra ETeefrecotd.

22,20 Din țările socialiste. 
Tirgul <le toamnă de la 
Canton. Reportaj.

22,35 Telejurnalul dc noapte.

întreprinderea pentru
livrarea produselor

petroliere Timișoara
Depozitul Vulcan

Angajează urgent

Condiții de angajare și salarizare sint cele prevăzute 

in II.C.M. 914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 

7—15 de la conducerea depozitului Corn petrol din Vulcan.

Asociațiile sportive 
Preparatorul11 

și „Minerul11 Lupeni 
ANUNȚĂ

Incepînd cu data de 
decembrie a.c., ora 17, 
se deschide patinoarul
PREPARATORUL LUPENI

SPITALUL
popular UNIFICAT
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ploaie dc gloanțe. Șeful garni
zoanei militare din București 
primise aprobarea să deșchidă 
focul ucigător.

A fost un măcel crunt care 
a lăsat urme neșterse în în
treaga noastră istoric. Mai mult 
de 100 dc muncitori au fost o- 
moriii, circa 200 răniți și peste 
500 arestați.

Descriind evenimentele din 
J3 decembrie, militantul socia
list Gh. M. Vasilescu relata în
tre altele : „...dacă s-au nimicit 
urmele expresive ale unei ac
tivități. ad rămas în sclumb să
pate in însăși viața oamenilor 
celelalte urme nepieritoare, ca
re vorbesc de victoriile munci
torimii organizate, de împlînta- 
rea socialismului în mintea și 
în sufletul exploataților".

Și într-adevăr, măcelul din 
acea zi a anului 1918 a consti
tuit un moment h.otărîtor in 
luptele dc mai tîrziu pentru tri
umful ideilor revoluționare. El 
a însemnat totodată un puter
nic act de acuzare împotriva 
claselor exploatatoare și a cli
cii reacționare aflate în gu
vern. Deziluzia nu a întârziat 
să cuprindă pe organizatorii 
masacrului. Speranța lor de a

opri valul revoluționar a fost 
departe de a fi împlinită.

Au urmat noi lupte organi
zate, noi acțiuni îndreptate 
împotriva exploatatorilor, care 
au evidențiat și mai pregnant 
voința proletariatului din Ro
mânia pentru a cuceri, pe cale 
revoluționară, drepturi și liber
tăți democratice.

...Muncitorii tipografi și-au 
continuat fără întrerupere ac
tivitatea. Prin strădania și vo
ința lor cuvînlul scria al parti
dului a pătruns în mase prin 
coloanele „Scânteii" ilegale, ale 
revistei „Lupta de clasă-1 și a 
celorlalte publicații care apă
reau și în cele mai grele con
diții ale activității partidului 
nostru.

li vedem apoi pe acești luptă
tori dîrji alături de ceilalți oa
meni ai muncii încă din pri
mele zile ale victoriei insurec
ției naționale armate, antrenați 
cu întregul potențial în marea 
operă de refacere a țării, în 
perioada construcției planificate 
a socialismului și acum in pe
rioada construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Ei lucrează azi ca și între
gul popor, în condiții noi, pe 
măsura și la dimensiunile sta
diului în care ne aflăm. Fac

parte din ceea ce numim pro
prietari ai mijloacelor dc pro
ducție și realizatori ai bunuri
lor materiale și spirituale 
societății.

In actualele coloane de 
pografi care merg alături 
întregul popor înainte pc dru
mul deschis progresului gene
ral, al echității socialiste și 
demnității umane se află și co
lectivul dc tipografi de la Pe
troșani. Pc aproape tot ce s-a 
tipării aici în anii socialismu
lui victorios se află pecetea 
muncii depuse de Petre Rusu, 
șef dc unitate, Alfred Bohne/ 
mașinist, Virgil Iordăchescu,' 
Isac Mcndclovics, luliu Orosz, 
paginatori: Nicolae Marinescu, 
linotipist, Emerik Biro, mași
nist, precum și multe altele. 
Ei și-au legat viața de viața 
întreprinderii, s-au dedicat me
seriei frumoase cu un bun și 
onorabil renume în istoria eco
nomiei și culturii românești, 
muncesc cu pasiune și dărui- 

. re pentru a-și face simțită și 
mai mult prezența în mijlocul 
marilor realizări cotidiene și de 
perspectivă din județul nostru.

De ziua tipografilor, în semn 
dc stimă și considerație pentru 
meritele lor, le adresăm urarea 
de noi succese în activitatea 
dc viitor.

ale

ti
de

Comitetu] executiv al Consi
liului popular Lupeni, prin ca
drele de specialitate din secto
rul medical, și-a intensificat în 
acest an măsurile de prevenire 
a îmbolnăvirilor și de asigura
re a condițiilor igienico-sanita- 
re, corespunzătoare actualelor 
cerințe.

Imbinînd activitatea curativă 
cu cea profilactică sanitaro-an- 
liepidemică, cadrele medicale 
din Lupeni au obținut rezulta
te meritorii pe linia apărării 
și păstrării sănătății populației 
Din cifrele pe care le prezen
tăm, se desprinde concluzia că 
anul acesta 6-au depus eforturi 
susținute pentru realizarea ți
nui grad de sănătate sporit al 
oamenilor muncii din toate u- 
ni lăți le economice, din institu
țiile și întreprinderile ce-și 
desfășoară activitatea pe raza 
administrativă a localității.

In primele nouă luni ale a- 
nului curent, cadrele medicale 
din Lupeni au acordat popu
lației 194 899 consultații, cu 
6000 mai multe dccîl în ace
eași perioadă a anului trecut. 
S-au făcut 21 535 radioscopii și 
8 065 radiografii, 84 226 analize 
de laborator și s-au aplicat 
14 635 proceduri fizioterapeuti- 
ce și 101 721 tratamente. Pc lin
gă activitățile curative s-au 
mai efectuat prin circumscrip
țiile sanitare teritoriale cca. 
94 000 consultații și 53 000 tra
tamente, a Căror tehnicitate, 
competentă și accesibilitate, a 
crescut simțitor.

Cu toate acestea, se consta
tă că în privința asistenței me
dicale acordate bolnavilor cro
nici. în urmărirea lor dinami
că pentru evitarea decompen- 
sărilor s-a făcut foarte puțin. 
O vină in această direcție — 
așa cum sublinia și raportul 
comitetului executiv, prezentat 
in recenta sesiune o consiliu
lui popular — o au și

medicii specialiști din 
liclinică și secțiile din spital, 
care nu au asigurat îndruma
rea metodologică necesară. 
Dacă această activitate ar fi 
fost dusă cu mai multă consec
vență. unele secții din spital, 
mai ales secția de interne, ar 
fi fost degrevată de spitaliza
rea repetată și îndelungată a 
unor bolnavi cronici.

Nu trebuie să uităm-că as
tăzi, cînd medicina preventivă, 
de prevenire a îmbolnăvirilor, 
are un rol și o pondere bine 
definită prin documentele Con
gresului al X-lea al P.C.R. și 
Plenarei din 9 iulie 1971, ca
drelor medreo-sanitare, organe
lor locale ale puterii de stat, 
deputaților și tuturor cetățeni
lor Ic revin sarcini deosebite pe 
linia apărării sănătății popu-

po- lației. a definirii relațiilor din
tre personalul medical și paci
ent pe baza corectitudinii, cins
tei și echității, pe coordonate
le eticii profesionale.

îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației trebuie înțe
leasă tridimensional, ca o bu
năstare fizică, psihică și soci
ală. fiind rezultatul direct al 
progresului economic și social 
al țării noastre. Măsurile luate 
pentru extinderea -Și perfecțio
narea bazei materiale și de ca
dre ocrotirii sănătății, trebuie 
întărite prin aportul cetățeni
lor și a] organizațiilor obștești 
tocmai pentru a asigura cadrul 
necesar angajării și cooperării 
tuturor forțelor pentru apăra
rea sănătății publice.

PETROȘANI
face cunoscut că incepind cu 
data dc l ianuarie 1972 de
vine vacant postul de

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

Postul se poate ocupa prin 
concurs.

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sini 
cele prevăzute in H.C M. 
2 351/1969.

Candidații se vor adresa 
direcțiunii Spitalului unificat 
Petroșani, piuă Ia 20 decem
brie 1971.

Cornel HOGMAN

Seeii&eL eal.de
ft/nnare din pag. 1)

ziarului

la spital n-a mai rămas nimic. 
Vă rog să-i mulțumiți din par
tea mea medicului Navradi 
foarte, foarte mult, li sînt a- 
dînc recunoscător..."

„Prin intermediul
— ne scrie GHEORGHE CO- 
TOROGEA de la E.M. Lupeni— 
vreau să aduc mii de mulțu
miri medicilor chirurgi de la 
Spitalul Lupeni, care, datorită 
oportunității și priceperii cu 
care lucrează, inspiră mare 
încredere bolnavilor. După o 
operație nu tocmai ușoară, la 
amindouă picioreie, am ieșit 
din spital vindecat ?i in scurt 
timp voi fi alături de ortaci, 
in mină, in procesul de pro-

ducție. Pentru aceasta, vreau 
să mulțumesc tovarășului me
dic VICTOR ANTON, care m-a 
operat, întregului colectiv de 
medici de aici, care la arice 
oră din zi sau din noapte..."

..Vreau să transmit mulțumiri 
colectivului de medici de la 
spitalul de pediatrie din Petro
șani - ne scrie GRIGORE I. 
POENARU, soloriot al șantie
rului 71 C.F.R. medicului 
AUREL BOCHfȘ in special, 
pentru marele efort pe care 
l-a depus spre a-mi salva fiul 
din ghiarele nemiloase ale 
morții. Cu respect..."

Scrisori de recunoștință, scri
sori calde, scrisori...

Scrisori izvorite din inimi 
fierbinți, scrisori sincere, scri
sori...

eal.de
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Vizita delegației P.C.R. 
care a participai la lucrările Congresului

P.M.U.P. in cartiere ale Varșoviei

W INTERNAȚIONALĂ
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spr '.ui Agerpres transmit i 
Simbâtâ duninc.:^. ddc-'., 
Partidului Comunist Român,

Ceaușescu. secretar general nl 
PCH care e participat la lu
crările Congresului al Vl-lca 
al P M.U.P., a vizitat la Vnr- 

din raioanele Fraga sud și 
Praga nord și complexul co
mercial .Centrum”, din centrul

Delegația, însoțit! de Edward 
Dobija, vicepreședinte al Sfatu
lui j>opular orășenesc Varșovia, 
și de Waldemar Ramm, ingi
ner șef al Direcției construc
ției capitalei, a vizitat cartie
rul de locuințe Saska Kepa din 
raionul Praga, situat pc malul 
drept al Vistulei. Ing, Eugeniusz 
Bialecki, inginer șef al Combi
natului pentru construcții de 
locuințe Varșovia-est, dă expli
cații ample. Oaspeții se opresc

încheierea
lucrărilor Congresului 

al Vl-lca al P.M.U.P.
VARȘOVIA 11 — Trimișii 

speciali Agerpres transmit: 
SLmbâtă la amiaza, s-au înche
iat la Varșovia lucrările celui 
de-ai Vl-lea Congres al 
P.M.UJP.

La ședința finală a Congre
sului, prezidată de tovarășul 
Piotr Jaroszewicz, alături de 
delegați, au participat delegați
ile partidelor comuniste și 
muncitorești, ale partidelor so
cialiste de peste hotare. Era 
prezentă delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, delegație din 
care fac parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Mihai Marin, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Varșovia.

S-a dat cuvîntul minerului 
Henryk Kaminczak, care a a- 
nunțat că Congresul a ales noile 
organe conducătoare ale parti
dului ; Comitetul Central, Co
misia Centrală de Revizie și 
Comisia Controlului de Partid.

In prima sa ședință. Comite
tul Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez a ales ca 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. pe tovarășul Edward 
Gierek.

In Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. au fost aleși i Edward 
Gierek, Edward Babiuch, Hen
ryk Jablonski, Mieczyslaw Ja- 
gielskj. Piotr Jaroszewicz, Woj
ciech Jaruzelski, Wladyslaw 
Kruczek, Ștefan Olsowski, 
jhranciszek SzlachciOr Jan Szy- 
dlak, Jozef Tejchma.

Au fost aleși, totodată, 4 
membri supleanți ai Biroului 
Politic. Din Secretariatul C.C. 
al P.M.U.P. fac parte : Edward 
Gierek, prim-secretar, E. Ba
biuch, K. Barcikowski. St. Ka
nia. St. Kowalczyk, J. Lukas-

• Agenția Taniug informea
ză că la Belgrad a fost semnat 
Mn acord cu privire la livrările 
reciproce suplimentare de 
mărfuri între U.R.S.S. și Iugos
lavia pentru perioada 1972 — 
1975, prin care volumul schim
burilor comerciale, convenit 
anterior, a fost sporit cu 580 
milioane dolari.

• La centrul de cultură. 
„ORA" din Atena s-a deschis 
o expoziție a pictorului Alexan
dru Ciucurencu. Sînt prezenta
te 48 de tablouri realizate in 
ultimele patru decenii și care 
prezintă sugestiv creația artis
tului. Ministrul elen al culturii 
șî științelor, Constantinos Pa- 
nayotakis, a salutat deschiderea 
expoziției, arătând că aceasta se 
înscrie în tradiția legăturilor 
dintre popoarele grec și român.

• Criza din industria căr
bunelui a R.F.G. va provoca 
pierderea locului de muncă de 
către peste 100 000 de mineri, 
în decursul viitorilor 10 ani.

Cuplaj în sala de sport 
din Lupeni

Astăzi. începând de la ora 10, 
in sala de sport a orașului Lu- 
Ln sala de sport a orașului Lu- 
penj va avea loc un interesant 
cuplaj baschetbaliste. In pri
mul joc echipele divizionare B. 
Rapid Deva și Universitatea 
Cluj, se vor întâlni într-un joc 
„chele" al campionatului femi

cu 10 etaje aflat In construc
ție. Blocul, cu 140 dc aparta
mente. urmează să fio dat în 
folosință pînă 1a sfîrșitul aces
tui an Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu $c interesează dc gra
dul dc funcționalitate, dc 
soluțiile adoptate, dc ma
terialele cu care sc fac fim-

In continuare, este vizitat 
complexul dc locuințe „Cartie
rul tinerilor’, din raionul Groc- 
how, care arc în prezent peste 
2 000 de apartamente. Gazdele 
poloneze informează pc oaspe
ții români că. în final, acest 
ansamblu va cuprinde circa 
4 000 de locuințe.

Coloana dc mașini își conti
nuă drumul, strâbătînd unul 
dintre cele mai mari cartiere 
de locuințe din Varșovia, pro
iectat pentru circa 70 000 de 
locuitori Pînă acum, o trei
me din apartamentele prevă- 

zewicz, Fr. Szlachcic, J. Szyd- 
lak, J. Tejchma, secretari. R. 
Frelek și A. Werblan, membri 
ai Secretariatului.

Președinte • al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.M.U.P. a 
fost ales A. Laszewicz, iar pre
ședinte al Comisiei Centrafc a 
Controlului de Partid St. Misi- 
aczek.

Intîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tovară
șul Edward Gierek, care, în 
numele celor aleși, a mulțumit 
pentru mandatul încredințat de 
delegați. El a subliniat că cei 
aleși sînt conștienți de marea 
răspundere ce le revine și de 
sarcinile grele care le stau în 
față și nu vor precupeți nici 
un efort pentru a le îndeplini.

Principiul de bază al activi
tății Comitetului Central, al 
Biroului Politic și Secretaria
tului C.C. — a spus vorbitorul 
— i! va constitui legătura cu 
activul partidului, cu întregul 
partid.

Congresul a adoptat o hotă
râre fundamentală care trasea
ză direcțiile de bază ale politi
cii partidului în următorii ani.

Hotărârile Congresului — a 
arătat E. Gierek — au creat 
premise puternice pentru întă
rire- legăturilor partidului cu 
clasa muncitoare, cu întregul 
popor, legătura care constituie 
principalul izvor al forței poli
tice și ideologice a partidului.

Recepție oferită de C.C. 
al P.M.U.P.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.M.U.P. 
a oferit sâmbătă, in clădirea 
Consiliului de Miniștri, o re
cepție în cinstea delegațiilor 
partidelor comuniste, muncito
rești și socialiste de peste ho
tare, participante la Congresul 
al Vl-lea al P.M.U.P.

Sindicatele se pronunță pentru 
acțiuni de amploare in vederea 
limitării consecvențelor sociale 
ale unei asemenea evoluții.

• Agenția TASS transmite 
că o escadră de nave militare 
sovietice va face o vizită oficia
lă de prietenie în portul Lata
kia, din Republica Arabă Si
ria, între 14 și 18 decembrie 
1971. Escadra va fi formată din- 
tr-un crucișător-școală două 
purtătoare de mine și un sub
marin.

nin. In continuare, la ora 11,15 
echipa de băieți a clubului Ști
ința Petroșani va încerca rea
bilitarea în fața propriilor su
porteri prin obținerea unei vic
torii in dauna colegilor de la 
Știința Mediaș. Meciul contea
ză pentru campionatul diviziei 
B. 

primit locatarii.

seric dc date cu privire In 
ritmul de dezvoltare a con- 
striHțiilor de locuințe în Var
șovia In acest an, vor fi con
struite 11 000 dc apartamente, 
uimind ca, în următorii doi 
ani, numărul lor să ajungă la 
20 000 Planul de dezvoltare 
pînă în 197.» prevede construi
rea în capitala poloneză a circa 
90 000 de noi locuințe.

Părăsind malul drept al Vis- 
tulci, delegația sc îndreaptă 
spre zona centrală a capita
lei. unde este vizitat moder
nul complex comercial „Cen
trum”, format din patru mari 
magazine universale — .Wars", 
,.Sawa“, .Junior" și „Sezam", 
dat integral în funcțiune în 
urmă cu un an. Do asemenea, 
se face un scurt popas la Clu
bul internațional al presei șl 
cărții".

Programul social și economic 
al Partidului va fi prezentat 
întregului popor în cadrul cam
paniei pentru alegerea noului 
Seim.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a mulțumit călduros 
delegațiilor partidelor comunis
te, muncitorești și socialiste de 
peste hotare care au participat 
la Congres, pentru contribuția 
adusă prin cuvântările rostite, 
prin contactele avute, la lucră
rile Congresului, la viața ideo
logică a P.M.U.P.

Vorbitorul a mulțumit oame
nilor muncii, poporului polonez 
și populației Capitalei pentru 
atitudinea lor plină de simpa
tie față de Congres, delegați și 
oaspeți, lucrătorilor presei și 
radioteleviziunii din țară și de 
peste hotare pentru informarea 
largă și obiectivă asupra lucră
rilor Congresului, aparatului 
Congresului și delegaților care 
au contribuit la elaborarea pro
gramului activității viitoare a 
partidului.

Sîntem convinși — a spus în 
încheiere vorbitorul — că prin 
munca de zi cu zi, printr-o 
muncă colectivă, toți împreu
nă, vom dezvolta patria noas
tră socialistă, vom întări pacea 
și socialismul.

Lucrările Congresului s-a în
cheiat prin intonarea Interna
ționalei.

La recepție a luat parte și 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a par
ticipat la lucrările Congresului 
al Vl-lea al P.M.U.P.

Edward Gierek și Leonid 
Brejnev au rostit toasturi.

• Guvernul suedez a hotă
rât să acorde un credit, în va
loare de 4,5 milioane coroane. 
Mișcării de Eliberare din Gui
neea—rBissau. Ajutorul acordat 
prin intermediul agenției sue
deze pentru dezvoltarea inter
națională (S.I.D.A.), va consta 
Ip. produse alimentare și texti
le.

La Havana a luat sfîrșit 
șeilunee plenară a Adunării 
Naționale a Comitetelor pen
tru apărarea revoluției (C.D.R.), 
care a analizat activitatea și a 
trasat sarcinile de viitor ale 
celei mai largi organizații de 
masă din Cuba, anunță agen
ția Prensa Latina.

In ultima zi a lucrărilor, Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al guvernului re
voluționar, a reliefat, într-o cu- 
vîntare, participarea Comitete
lor pentru apărarea revoluției 
la realizarea diferitelor obiec
tive economice.

Intre reprezentanții sin
dicatului metalurgiștlior din 
landul vest-german Baden — 
Wurttemberg și patronat a in
tervenit un acord privind satis
facerea parțială a revendicări
lor celor 250 000 de muncitori 
aflați de mal multă vreme în 
grevă. Acest acord urmează să 
fie supus luni aprobării adună
rilor generale ale greviștilor, 
In cazul în care majoritatea a- 
cestora vor sancționa acordul, 
lucrul va putea fi reluat în u- 
zinele metalurgice ale landului 
amintit pe la mijlocul săptămâ
nii viitoare. Simultan, va lua 
sfîrșit și lockout-ul instituit de 
patronat ca represalii contra 
muncitorilor greviști.

Vizita delegației M.A.N. 
în Venezuela

CARACAS 11 — Trimisul 
special Agerpres, Eugen Pop, 
transmite; Delegația Marii A- 
dunărl Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, preșe
dintele Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., aflată în Ve
nezuela la invitația Congresu
lui Național, a vizitat zona o-

Vizita delegației militare 
române în Franța

PARÎS 11 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmitei In perioada 6—11 
decembrie, a avut loc vizita în 
Franța a delegației militare ro
mâne, conduse dc generalul co
lonel Ion Gheorghe, prim-ati- 
junct al ministrului forțelor ar
mate, șeful Marelui Stat Ma
jor. In cursul vizitei, generalul 
colonel Ion Gheorghe a avut 
convorbiri cu ministrul francez 
al apărării naționale. Michel 
Debre, cu generalul de armată 
aeriană Francois Maurin, șeful 
Statului Major General al ar
matelor franceze.

întrunirea Comisiei 
apărării a O. U. A.

ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). 
— Comisia apărării a Organi
zației Unității Africane se va 
întruni la 14 decembrie in ca
pitala Etiopiei, anunță agenția 
France Presse. Pe ordinea de
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OSTILITĂȚILE INDO-PAKISTANEZE i
RAWALPINDI 11 (Ager

pres). — Postul de radio Ra
walpindi și agenția .Associa
ted Press of Pakistan” au a- 
nunțat că trupele pakistaneze 
continuă luptele pe toate 
fronturile in Pakistanul de 
est împotriva forțelor indie
ne. Lupte deosebit de violen
te — au precizat agenția 
A.P.P. și postul de radio Ra
walpindi — continuă in re
giunile Laksham, Comilla, 
Brahmanbaria, Sylhet, Rang- 
pur, Dinajpur, llilli și Khul
na. Un alt purtător oficial 
dc cuvînt — citat dc agenția 
Reuter — a afirmat că ar
mata pakistaneză controlea
ză, deocamdată, orașul Jes- 
sore, în timp ce situația din 
Jurul orașului Dacca — cen
trul administrativ al pro
vinciei orientale a Pakista
nului — continuă să rămînă 
calmă.

La Caraci, un purtător de 
cuvînt militar, — transmit

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■O •»■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

co-Inserareo începuse să 
boare peste orașul care-și pro
filase pînă atunci vechile tur
nuri ale fostei fortărețe Sou- 
menlina sau sveltele blocuri de 
granit și sticlă, pe albastrul 
fără de sfîrșit al mării ce-l în
conjoară. Mă întorceam spre 
hotel, însoțit de un confrate 
fintandez, după ce vizitasem 
împreună ansamblul de clă
diri din Piața Senatului, una 
dintre cele mai reușite reali
zări arhitecturale ale stilului 
Empire. Dominată de catedra
lă, Universitate și clădirea Con
siliului de Stat, Piața consti
tuie un exemplu de îmbinare 
reușită intre atmosfera trecu
tului și liniile simple și precise 
ale modernului.

In timp ce zona istorică din 
jurul Pieței Senatului și-a men
ținut locul său de ononre in 
arhitectura orașului, Helsinki 
s-a dezvoltat treptat. Extinzîn- 
du-se constant, orașul s-a în
tins spre nord, spre insulele 
care-l înconjoară acoperind 
pe rind tot spațiul terestru dis
ponibil pentru construcție. In
corporarea, imediat după al 
doilea război mondial, a unei 
largi zone suburbane a dat ca
pitalei o considerabilă zonă 
naturală, transformind-o in
tr-un oraș al grădinilor. Nume- 
roase!e-i cartiere, care în rea
litate sînt mici grădini, cu școli 
cu centre administrative, cu 
zone comerciale și de recre- 
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iașului Maracaibo, important 
centru industria).

Ambasadorul României la 
Caracas, Octavian Bărbulcscu, 
a oferit un cocteil în cinstea 
delegației M.A.N. Au participat 
parlamentari, reprezentanți al 
vieții publice și cultural-arlisti- 
ce din țara gazdă.

Vizita delegnției române în 
Venezuela continuă.

Delegația militară română a 
întreprins o călătorie în mai 
multe regiuni ale Franței, pri
lej cu care au fost vizitate u- 
nități militare aparținând tru
pelor terestre, forțelor aeriene 
și marinei militare, uzine și 
locuri care evocă tradițiile mi
litare româno-franceze.

In cadrul convorbirilor 
și întrevederilor prileju
ite de vizită, au fost subli
niate evoluția favorabilă a re
lațiilor pritenești româno-fran
ceze, polul lor în consolidarea 
unui climat de înțelegere, co
laborare și pace pe continentul 
european.

zi a reuniunii, care va dura 
mai multe zile, figurează, prin
tre altele, problema intensifi
cării acțiunilor pe continentul 
african împotriva regimurilor 
râsiste și coloniale.

agențiile Reuter și Associa
ted Press — a declarat că 
trupele pakistaneze au lan
sat un nou atac masiv în 
regiunea Chamb, din Caș
mir, prccizînd că la această 
acțiune au participat unități 
ale trupelor terestre, artile
riei și de tancuri susținute 
de aviație. Potrivit declara
ției purtătorului de cuvînt — 
menționat de agenția A.P.P. 
— trupele pakistaneze, care 
acționează în regiunile din 
sudul Cașmirului, continuă 
înaintarea și și-au consolidat 
pozițiile ocupate după forța
rea fluviului Munawar Tawi.

La Rawalpindi, un purtă
tor de cuvînt al aviației pa
kistaneze a declarat că for
mațiuni de avioane ale Pa
kistanului au continuat atacu
rile asupra bazelor aeriene 
Indiene din regiunea Cașmir 
și. a confirmat atacul avia
ției indiene asupra orașelor

ere, stirnesc interesul celor ca
re poposesc, fie și numai pen
tru citeva zile, In capitala Fin
landei.

Noile construcții, 
de granit, lemn 
intr-o armonie 
ple și precise,

îmbinare 
și sticlă, 

de linii sim- 
sînt doml-

HELSINKI
tradiție și

nontele stilului arhitectural 
modern al orașului. Expresia 
cea mai elocventă a noului 
pare să o constituie Tapiola, 
orășel situat în imediata apro
piere a capitalei, cu blocuri 
moderne, a căror formă și cu
loare nu pălesc sub cețurile 
septentrionului. Am aflat de la 
edilii capitalei că au fost ela
borate noi proiecte de dez
voltare a orașului, a căror rea
lizare va constitui un test al 
timpului. In elaborarea lor, s-a 
apelat la principiul evitării su
praaglomerării. Drept rezultat, 
aproximativ 30 la sută din zo
na metropolitană va fi rezer
vată parcurilor și grădinilor, 
care vor constitui adevărate 
„oaze" do recreere fizică șl

Parafarea Convenției între 
t 

guvernele R. D. Germane 
și R. F. a Germaniei 

privind „Tranzitul persoanelor civile 
ți mărfurilor între R.F. a Germaniei 

ți Berlinul occidental 
prin teritoriul R.D. Germane

BERLIN 11. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : La sediul Consiliului de 
Miniștri al R. D Germane a 
avut loc parafarea Convenției 
între guvernul R. D. Germane 
și guvernul R. F. u Germaniei 
privind „Tranzitul persoanelor 
civile și mărfurilor între R.F. a 
Germaniei și Berlinul occiden
tal prin teritoriul R.D.G.".

După parafare, împuterniciți! 
celor două guverne, secretarul 
de stat la Consiliul de Miniș
tri al R.D.G., Michael Kohl, și 
secretarul dc stat al Cancela
riei federale a R.F.G., Egon 
Bahr, au făcut declarații.

Michael Kohl a subiiniat că 
guvernul R.D.G. apreciază pozi
tiv rezultatele tratativelor. Con
venția parafată astăzi, a decla
rat el. confirmă faptul că este 
posibilă stabilirea între R.D.G. 
și R.F.G. a unor reglementări. 
„Chiar și în probleme compli
cate. dacă există o atitudine 
pozitivă, a fost posibil un nou 
pas concret pe calea stabilirii 
de relații de* coexistență pașni

Solemnitatea parafării unor convenții 
între guvernul R. 0. Germane 

și Senatul vest-berlinez
BERLINUL OCCIDENTAL 11 

(Agerpres). — La primăria 
Schonberg din Berlinul occi
dental a avut loc SOLEMNI
TATEA PARAFĂRII CONVEN
ȚIEI PRIVIND „FACILITAREA 
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CĂLĂ
TORIILOR ȘI VIZITELOR CE
TĂȚENILOR DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL ÎN CAPITALA 
ȘI PE TERITORIUL R. D. 
GERMANE” ȘI A „CONVEN
ȚIEI ÎNTRE GUVERNUL R.D. 
GERMANE ȘI SENATUL BER
LINULUI OCCIDENTAL PEN
TRU REGLEMENTAREA PRO
BLEMEI ENCLAVELOR PRIN 
SCHIMB DE TERITORII”, 
transmite agenția A.D.N. Din

Caraci, Dacca și a altor lo
calități din Pakistan.

DELIII 11 (Agerpres). — 
Un purtător dc cuvînt de Ia 
Delhi — citat de agențiile 
U.P.I., France Presse și Reu
ter — a declarat că trupe 
indiene heliopurtate au tre
cut vineri riul Meghna, prin 
punctul Ashunganj, situat la 
aproximativ 50 kilometri 
nord-est de capitala Pakista
nului oriental, orașul Dacca. 
Lupte grele, a declarat pur
tătorul de cuvînt, se desfă
șoară lingă Dinajpur și Rang- 
pur, iar la vest de Dacca, 
în apropierea localității Kush- 
tia, trupele indiene s-au lo
vit dc rezistența puternică 
a trupelor pakistaneze, spri
jinite de artilerie și blindate.

Surse indiene, citate dc a- 
gențille Reuter și France 
Presse, declară că trupele 
indiene au ocupat, vineri, 
alte două localități impor
tante din punct de vedere 

spirituală a locuitorilor orașu
lui.

După mutarea, in 1812, a 
capitalei țării de la Turku la 
Helsinki, orașul a devenit un 
adevărat centru cultural-ștlin- 
țlflc, in care se află principa
lele instituții de invățămînt su-

modern
perior, școli, teatre, galerii de 
artă, săli de concerte, Opera 
națională etc. In capitală se 
află, de asemenea, cele mai 
importante muzee ale țării. 
Dintre acestea, se impune, atit 
prin valoarea exponatelor, cit 
și prin mărimea lui, Muzeul 
de Artă, adăpostit intr-o mo
numentală clădire construită 
de cunoscutul arhitect finlan
dez Eliel Saarinen. Evident, 
ceea ce ne-a interesat aici în 
primul rind a fost pictura fin
landeză. Deși începuturile ei 
sint de dată relativ recentă, 
poporul finlandez are certe 
tolente care ou creat opere 
valoroase. Helsinki este un o- 
raș în care întilnești adesea, 
pe străzi sau in squaruri, statui 
$imbolizînd fie munca omului, 

că intre state cu orinduiri so
ciale diferite. Acordul, a spus 
în continuare Kohl, „este menit 
să contribuie la stabilirea între 
R.D.G. șl R.F.G. a unor ra
porturi uzitate între state su
verane și independente. Ne ex
primăm speranța, a afirmat el, 
că și tratativele în desfășurare 
privind un acord de transpor
turi între R.D.G. și R.F.G. vor 
fi încheiate curînd".

Secretarul de stal Egon Bahr 
a declarat, la rîndul său, că 
reglementările stabilite țin eoni 
de interesele ambelor părți. Re- 
ferindu-sc la tratativele în 
curs pentru încheierea unui 
acord de transporturi între 
R.D.G. și R.F.G., Bahr a apre
ciat că el va constitui „un nou 
pas pe calea făuririi relațiilor 
dintre cele două state pe baza 
deplinei egalități, ncdiscrtmină- 
rii, respectării suveranității și 
independenței, a neamestecului 
în probleme de competență in
ternă".

partea guvernului R.D.G., do
cumentele au fost parafate de 
Gunter Kohrt, secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, iar din partea Senatului 
vest-berlinez de Ulrich Muller, 
director senatorial.

In declarația făcută după pa
rafare, Ulrich Muller a relevat 
posibilitatea efectuării unor noi 
pași pentru destindere în viitor. 
Gunter Kohrt a declarat că gu
vernul R.D.G. apreciază docu
mentele semnate drept o con
tribuție la destindere în Euro
pa și o dovadă a faptului că, 
atunci cînd există bunăvoință 
de ambele părți, se poate a- 
junge la rezultate pozitive.

strategic: portul Noakhali, ■ 
situat la circa 100 kilometri “ 
nord-est de Chittagong, și 5 
localitatea Laksham, între ! 
Comilla și Noakhali. “

Pe dc altă parte, un pur- g 
tător de cuvînt militar in- g 
dian — citat de agențiile g 
A.P.P. și Reuter — a decla- g 
rat că unități pakistaneze, g 
sprijinite de tancuri și avia- g 
tie, au lansat, vineri, un atac | 
masiv în sectorul Chamb, din ■ 
sudul Cașmirului. Aviația in- 3 
diană, a declarat un purtă- g 
tor de cuvînt militar indian, g 
citat dc agenția Reuter, a g 
bombardat complexul petro- g 
lier de la Kemari, cel mai g 
mare din Pakistanul occiden- g 
tal. Agenția „Press Trust of g 
India" relatează, pe de altă g 
parte, că forțele aeriene pa- ■ 
kistaneze au bombardat baza ■ 
aeriană de la Amritsar și pe ■ 
cea de la Pathankot, pre- I 
cum și localitățile Uri, Tan- ■ 
ghar și Poonch din Cașmir. ■

■

fie lupta lui cu aspra natură. 5 
Două dintre cele mai recente *, 
expresii ale acestor creatori JJ 
sînt statuia lui Juho Kaarlo S 
Stalberg, primul președinte al £ 
Republicii Finlanda, realizată £ 
de Aaltonen, și mai ales Mo- f 
numentul închinat compozitoru- £ 
lui Jan Sibelius, artist națio- £ 
nai, care a ridicat pe cele mai 5 
înalte culmi muzica finlande- 5 
ză. Aproape toți străinii aso- £ 
ciază, în general, muzica fin- 2j 
landeză cu numele lui Sibe- 5 
lius. Viața muzicală modernă, £ 
care se desfășoară mal ales 5j 
in capitala țării a relevat e- 5 
xistența a numeroase și valo- £ 
roase talente. La Helsinki, îmi £ 
spunea confratele finlandez, 5 
activează aproape 4 000 de N 
compozitori. Orașul are, de a- £ 
semenea, două orchestre sim- £ 
fonice, ce programează trei J 
concerte pe săptămină, o ope- £ 
ră națională care oferă iubi- ■■ 
torilor de muzică aproximativ £ 
200 reprezentații pe stagiune. J

Pretutindeni, in artă și lite- JS 
ratură, în muzică și in teatru, £ 
în edificiile culturale ale ora- 
șului, în svellele și modernele 5 
cartiere, străinul sosit la Hei- £ 
sinki intilnește imaginea unui £ 
popor dirz și curajos, laborios 5 
șl inteligent, care o știut să £ 
îmblinzească natura, făcind-o £ 
să-l ofere cu dărnicie bogăți- 5j 
ile și frumusețile ei. 5

Aurel ZAMFIRESCU

w.
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Din țară 
și din 

străinătate
Stadionul Republicii din 

Capitală, găzduiește astăzi cu 
începere dc la ora 11,30, un 
interesant cuplaj fotbalistic 
In cadrul ultimei etape (a 
XV-a) a campionatului re
publican de fotbal. In pri
mul meci echipa Rapid pri
mește replica formației clu
jene Universitatea, una din 
fruntașele clasamentului. Cel 
dc-al doilea meci al cupla
jului : Steaua — Crișul O- 
radea, va începe la ora 13,30.

Dintre partidele programa
te în provincie cea mai im
portantă pentru configurația 
clasamentului sc va juca la 
Bacău, unde formația Sport 
Club din localitate intilnește 
pc actuala lideră a clasamen
tului — U.T. Arad. Un meci 
deosebit de interesant se dis
pută și la Pitești intre F. C. 
Argeș și Dinamo București, 
ambele echipe fiind preten
dente la un loc fruntaș in 
clasamentul final al turului. 
In celelalte meciuri se intîl- 
nesc: Universitatea Craiova 
— Farul Constanța; C.F.R. 
Cluj — Steagul roșu Brașov; 
Politehnica Iași — A.S.A. Tg. 
Mureș; Petrolul Ploiești — 
Jiul Petroșani.

PARIS

Penultima zi a .Turneului 
campionilor" la tenis a pro
gramat în deschidere meciul 
dintre americanii Stan Smith 
și Clnrk Graebner. După un 
prim set, în care a părut pu
țin obosit. Smith a reușit în 
cele din urmă să-și adjude
ce victoria cu 3—6, 7—5, 6—3. 
In cea de-a doua partidă ur
mau să se intilnească româ
nul Ilie Năstase și Pierre 
Barthes. Dar fiind bolnav de 
gripă, jucătorul francez nu 
a apărut în teren, astfel că 
Ilie Năstase a cîștigat prin 
neprezentare, înscriindu-și în 
tabelul turneului a 5-a victo
rie.

Ilie Năstase, singurul par
ticipant la turneu neînvins 
pînă acum, continuă să con
ducă în clasament cu 5 vic
torii, urmat de Smith cu 4 
victorii. Astăzi, în ultima zi, 
cei doi ași se intilnesc în 
partida care va decide pe 
cîștigătorul turneului. Potri
vit regulamentului, Ia egali
tate de puncte, contează vic
toria directă.

PARIS

Pe stadionul „De Sauclieres” 
din Beziers, în prezența a cea. 
25 000 de spectatori, s-a des
fășurat întîlnirea de rugbi 
dintre selecționatele Franței 
și României.

Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 31—12 (9—9). 
Rugbiștii români au rezistat 
numai în prima repriză, cînd 
au făcut joc egal cu puter
nica echipă franceză pe care 
au și condus-o cu 9—3 pînă 
în minutul 39, datorită punc
telor realizate de Nicolescu 
(lovitură de picior căzută) 
șl Irimescu (lovitură de pi
cior căzută și lovitură de 
pedeapsă).

In repriza secundă, jocul 
își schimbă complet aspec
tul. Rugbiștii francezi au per
manent inițiativa, pun în va
loare eficacitatea liniei de 
trei sferturi, realizînd nume 
roase încercări în terenul de 
țintă al echipei române. Cel 
mai eficace jucător al echi
pei franceze a fost funda
șul Villepreux, autorul a 15 
puncte. Alături de el, s-au 
mal remarcat Maso. Cantoni, 
Dourthe și Spanghero.

Jucătorii români au înscris 
în repriza a doua numai trei 
puncte prin Radu Durbac.

BOGOTA

La Bogota, in cadrul fazei 
finale a turneului prcolimpic 
(zona sud-americană) la fot
bal, s-au disputat două noi 
meciuri. Selecționata Brazi
liei a întrecut cu scorul de 
1—0 formația Argentinei. In
tr-un alt joc, echipele Colum
biei și Perului au terminat 
la egalitate : 0—0.

MOSCOVA

Ancheta internațională or
ganizată de agenția TASb în 
rîndul redactorilor de sport 
ai agențiilor de presă din 
15 țări ale lumii a desem
nat-o pe înotătoarea austra
liană Shane Gould, în vîrstă 
de 15 ani, cea mai bună 
sportivă a anului 1971. Shane 
Gould, a stabilit în acest an 
noi recorduri mondiale în 
probele de 200 m, 400 m și 
800 m liber.
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