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Cu planul anual
îndeplinit

un rol sporit in educația 
socialista a maselor

Ionel CAZAN,
secretar al Comitetului municipal de partid

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, dezbaterile forului 
de conducere colectivă al parti
dului din 3—5 noiembrie a. c. 
au adus in atenția întregului 
popor una din problemele car
dinale ale civilizației socialiste 
— formarea unui om dc tip 
nou, animat dc o nețărmurită 
dragoste față dc muncă și o 
adîncă responsabilitate civică, 
de puternice sentimente patrio
tice și internaționaliste, pătruns 
de avintul revoluționar în gîn- 
dirc și comportare, un om cu 
o înaltă ținută morală, capa
bil să-și subordoneze propriile 
Interese cauzei generale a so
cialismului.

Privită din acest punct de 
vedere, propaganda — parte in
tegrantă a muncii de partid — 
este chemată să aducă un a- 
port tot mai marc, impunin- 
du-se cu necesitate, continua 
ei perfecționare. In acest sens, 
comitetul municipal de partid. 
In urma dezbaterii ce a avut 
loc în plenara sa din septem
brie a. c-, în cadrul căreia a 
fost elaborat un vast program 
de acțiuni și-a axat activitatea 
In domeniul propagandei pe 
îndeplinirea măsurilor stabilite, 
pentru formarea omului de tip 
nou, socialist.

Deși timpul ce s-a scurs de 
U data cînd au avut loc dez
baterile consacrate îmbunătăți
rii activității ideologice nu este 
prea mare, totuși este sufi
cient pentru a aprecia cum s-a 
desfășurat și cum se desfășoa
ră munca pentru îndeplinirea 
măsurilor, stabilite. Caracteris
tica generală a activității de 
propagandă desfășurată în lu
mina prețioaselor indicații dale 
de documentele elaborate de 
partid, constă în realizarea u- 
nui dialog fructuos cu toate

categoriile de cetățeni, în des
fășurarea unei intense munci 
de la om la om. Acestui o- 
biectiv i-au răspuns întilnirile 
pe caro le-au avut membrii 
comitetului municipal de partid, 
ai biroului și, în mod deose
bit, ai secretariatului cu dife
rite categorii de oameni ai 
muncii și, ceea ce este mai 
semnificativ, cu tineretul. Lăr
girea în acest fel a ariei de cu
prindere a propagandei de 
partid, intensificarea activității 
de informare a oamenilor mun
cii cu evenimentele internațio
nale, cu aspecte ale politicii 
interne a partidului și statului 
nostru au fost de un real folos 
colectivelor de muncă din mu
nicipiul nostru.

Acționînd în direcția elimi
nării deficiențelor evidențiate 
în cele peste 400 de adunări 
ale organizațiilor de partid. în 
cadrul cărora s-a dezbătut acti-

vitutea ideologică, un număr 
dc peste 1 800 participanti și-au 
afirmat cu un pronunțat spirit» 
partinic holărîrea lor fermă de 
a imprima muncii ideologice și 
cultural-educative o eficiență 
tot mai sporită. Organele și or
ganizațiile au făcut mai mult 
decît primii pași în direcția tra
ducerii in viață a ceea ce au 
hotărit în vederea ridicării pro
pagandei de partid la nivelul 
cerut de actuala etapă a dez
voltării țării noastre.

Trebuie să menționăm că la 
nivelul municipiului nostru se 
simte un reviriment în întrea
ga activitate propagandistică șl 
cultural-educativă. Dar, rapor- 
tînd nivelul activității politice- 
educative la tăspunderile crcs- 
cînde ce ne revin, nu ne pu
tem declara mulțumiți prin 
faptul că încă nu am reușit

Sectorul

u

Astfel se intitulează ciclul 
de activități pe care comi
tetul U.T.C. de la Liceul din 
Lupeni și l-a propus pentru 
educarea ateist-științifică a 
elevilor. In cadrul acestui 
ciclu se vor organiza expu
neri pe teme științifice pri
vind o serie de fenomene 
din natură, seri de între
bări și răspunsuri, recenzii 
de cărți care argumentea
ză materialitatea lumii etc. 
Cîteva din aceste activități 
au fost deja transpuse în 
practică, comitetul U.T.C. al 
liceului fiind hotărit să ducă 
o susținută muncă de pro
pagandă pentru educarea tu
turor elevilor in spiritul i- 
deilor materialiste despre lu
me și viața.

(Continuare in pag. a 3-a)

Succesele minerilor de la 
Lonea in îndeplinirea sarcinilor 
de plan din primul an al a- 
cestui cincinal, se succed li
nul după altul. Numai cu o zi 
in urmă am relatat cititorilor 
noștri despre îndeplinirea îna
inte de termen o prevederilor 
pe acest an la extragerea căr
bunelui a'e către minerii secto
rului V și iată că o nouă și îm
bucurătoare veste ne vine de 
la Lonea. Ieri dimineața, secre
tarul comitetului de partid al 
minei Lonea, tov. Andrei Colda, 
a înștiințat telefonic redacția că 
incepind din schimbul IV al 
zilei de 18 decembrie, minerii 
sectorului I extrag cărbune su
plimentar sarcinilor de plan 
pe anul 1971.

In perioada trecută din a- 
cest an, conducerea sectorului, 
îndrumată in permanență de 
comitetul de partid al minei 
și organizația de bază, sprijini
tă de grupele sindicale și or
ganizația U.T.C. din sector a 
pus un accent mai mare pe 
ridicarea nivelului de organi
zare a producției și a muncii, 
aprovizionarea și deservirea 
locurilor de muncă, pregătirea 
liniei de front din timp, întări
rea asistenței tehnice și a dis
ciplinei, Iar toate aceste stră
danii pentru ridicarea eficien
ței întregii activități economice 
au fost încununate de realiza-

rea unui spor de producție 
peste prevederile de plan de 
7 323 tone de cărbune de la 
începutul anului și pină in pre
zent. O dotă cu îndeplinirea 
sarcinilor anuale cu q decadă 
mai devreme la producția de 
cărbune, colectivul vrednic al 
sectorului I condus cu pricepe
re și competentă de tinărul 
Inginer Ștefan Robu, își înscrie 
numele pe panoul de onoare 
ol exploatării, raportind că pro
ductivitatea muncii realizată 
pe sector (2,467 tone/p,ost) în
trece cu 145 kg cărbune post 
nivelul indicatorului planificat, 
că la consumul de lemn de 
mină s-a obținut o reducere 
de 0,004 motoria, ior consu
murile planificate la cherestea 
și explozivi au fost întrutotul 
respectate, că prețul de cost 
al cărbunelui a fost redus cu 
2,58 lei'tonă.

Buchetul de realizări valo
roase pe care minerii, ingine
rii și tehnicienii sectorului I, in 
frunte cu comuniștii, il înfăți
șează incă de acum, dă ga
ranția • 1 • •• ■ •
bilanț 
tuțiile minerești ale acestui co
lectiv. Aceste certitudini le 
dau in plus oamenn de frunte 
ai sectorului animați perma-

(Continuare în pag. a 3-a)

Nu știa că mă aflu acolo, 
pe banca scundă, la cițiva 
pași in spatele lui. Se ridicase 
să ia cuvîntul. Spențerul de 
piele ii stringea bine corpul 
îndesat, umerii largi care reu
șeau sâ acopere aproape în
treg prezidiul. Și - desigur - 
nu era învățat să-și răsuceas
că mantaua după unghiul de 
bătaie al vintului, de-a intrat 
cu cele dinții vorbe, in me
dias res. Da, in tăcerea grea 
care apăsa creștetele, el a 
străbătut lucrurile - și nu nu
mai atit - cu fascicule lumi
noase, eliberind toate conturu-

Ne aflăm în subteranul minei 
Vulcan, la abatajul frontal, pa
nou 1 vest, pe stratul 13, blo
cul II, între cotele 480 și 475,.. 
Se lucrează la asigurarea fron
tului în porțiunea de trecere 
peste axul colector, la galeria 
de cap. Din cauza lipsei stâlpi
lor metalici diversificați pe di
mensiunile variabile ale stratu
lui, se execută lucrări in plus 
pentru scoaterea stîlpilor în
chiși la răpire și pentru monta
rea acestora în față. In situația 
ca atare stîlpii acționează ri
gid. e necesar, deci, să se taie, 
suplimentar, in vatră cu cioca
nul dc abataj, pentru realizarea 
locului de degajare. Același lu
cru — la montare.

Asistăm la răpirea armături
lor din axuj colector, în porțiu
nea de interceptare.

Prin mijlocirea șefului do 
brigadă Vespasian Catană, ne 
apropiem de minerul mecaniza
tor Âlecu Filip. .Noul program 
de 6 ore e foarte bun, ne spu
ne dînsul la începui, planul se 
poate realiza, succesiunea schim
burilor e mult mai odihnitoa
re pentru noi. După mine, așa 
m-am gindit, n-ar fi rău să se 
dea producție in toate cele pa
tru schimburi ale zilei de mun
că, bineînțeles dacă vor fi oa
meni cit ii nevoie. Sint și mi
ner, și cînd nu tai cu combina, 
lucrez la dirijare, la ridicat 
grinzi. Așa că ar fi bine să

fiu ajutat, să se facă — măcar 
o dată pe săptămînă — revizia 
combinelor de către schimbul 
IV, dacă rămîne ceea ce e, a- 
dică schimb de revizii și repa
rații. Uneori mai trebuie să 
rămînem și peste .șutul normal, 
să punem la punct unele iu-

în condițiile lucrului

prea mic la un abataj lung de 
60 de metri, mai ales in perioa
dele grele — cum e și cea de 
față — cînd nu se poale res
pecta un ciclu normal. Și revi
zia, reparațiile trebuie făcute 
cu atenție, altfel...'

După această intervenție a

pe patru schimburi

ATLNTIE SPORITA REVIZIEI 
Șl REPARAȚIEI UTILAJELOR!

Ancheta noastră la mina Vulcan
cruri , dur la puț întiinpinăni 
greutăți, la ieșit afară. Ar Ii 
bine ca cei de acolo să fie mai 
înțelegători, să nu stăm îo 
frig, transpirați...

„Acum. .. despre aprovizionare 
nu pot sâ mai spun nimic, emil 
este, es'e.. Schimbul de G ore 
ne mulțumește, dar în schimbul 
IV sintem plasați la front doar 
patru inși, cred că e un efectiv

minerului șef de schimb Moise 
Pisok, se îndreaptă către noi 
minerul Ioan Paca : „Despre 
șutul de 6 ore, numai bine, la 
puț insă numai necazuri... Cîteo- 
dată mai trebuie să" stăm la ort 
și o jumătate de oră în plus. 
Nu s-ar putea remedii: neajun
sul prin utilizarea — la ieșirea 
și la intrarea personalului — a 
celor două secții ale puțului 7

Biroul Executiv al Consiliului Național ai 
Frontului Unității Socialiste, organism care în
mănunchează toate forțele politice și sociale ale 
națiunii noastre, salută cu căldură hotărirea 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român dc constituire a 
Fondului de solidaritate și sprijinire a luptei 
popoarelor împotriva imperialismului, pentru 
libertate și progres social, independență națio
nală și pace.

Biroul Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste consideră că a- 
ccastâ hotărirc corespunde, intru totul, senti
mentelor dc solidaritate intcrnoționalistă ale 
poporului român și constituie o nouă expresie a 
poziției sale militante in sprijinul popoarelor 
angajate in lupta pentru emanciparea națională 
și socială, împotriva politicii imperialiste dc 
dominație și agresiune, pentru eliberare și in
dependență națională, pentru pace, democrațio 
și progres, pentru dreptul lor imprescriptibil 
dc n-și hotărî în mod liber destinele, dc a se 
afirma suveran pe arena internațională, cores
punzător voinței și aspirațiilor lor legitime.

Fiind profund încredințat dc înalta semnifi
cație și importanță a acestei hotăriri, Biroul 
Executiv al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste adresează un cald apel către 
toți cetățenii patriei noastre, muncitori, țărani 
și intelectuali, femei și bărbați, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani și de alte na
ționalități, precum și către toate organizațiile 
care fac parte din Frontul Unității Socialiste, 
să sprijine activ și să-și aducă contribuția la 
crearea Fondului dc solidaritate internațională.

Fondul de solidaritate și sprijinire a luptei 
popoarelor împotriva Imperialismului, pentru 
libertate și progres social, independență națio
nală și pace se va constitui la Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socialiste și va fi 
format din :

1. Subvenții de stat.
2. Contribuții din partea organizațiilor ob

ștești, consiliilor naționalităților conlocuitoare.

uniunilor do creație, asociațiilor științifice, cub 
turale, sportive;

3. Contribuția benevolă a populației, reali
zată prin cumpărarea de timbre.

Pentru aceasta. Biroul Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Unității Socialiste a 
hotărit să fie emis un timbru în valoare nomi
nală de 5 Ici care să fie difuzat in rîndul popu
lației.

4. Difuzarea de insigne, cocarde etc., confec
ționate in acest scop.

5. Contribuții obținute prin :
— acțiuni cultural-artisticc organizate in mod 

special de U.T.C. “ 
nai al Femeilor 
cultură, cluburi

— spectacole 
artistice special 
către Consiliul Culturii și 
uniunile de creație;

— manifestări sportive 
către Comitetul Național 
și Sport.

6. Donații ale unităților agricole de stat șl 
cooperatiste, alo cooperativelor meșteșugărești, 
fie in bani, fie constind din produse agricola 
ori obiecte care să fie valorificate, sumele ob
ținute fiind destinate Fondului de solidaritate 
internațională.

7. Donații din partea Cultelor.
Biroul Executiv al Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste este convins că a- 
cesf apel va găsi ecoul așteptat în rîndul tuturor 
categoriilor <le cetățeni, care își vor manifesta 
și în acest fel totala adeziune la politica parti
dului și statului nostru, hotărîrca dc a contri
bui la înfăptuirea nobilelor idealuri alo liber
tății, democrației, progresului social, păcii și 
înțelegerii internaționale pentru care militează 
neobosit întreaga noastră națiune.

AMBASADORUL
rile din năclăială și din bez
nă, dezvâluindu-le aidoma, pe 
fiecare cu numele lui... A spus, 
răspicat, că oamenii din briga
da lui,- 
au ce 
muncă, 
cutare 
datoria 
ta-i și plătit, ca minerii sâ ai
bă cele necesare la fronf ? Ci
că așa o să se ajungă mereu 
„...să sugi deget la tine, dacă 
nu ți-i scirbă de el". Iar căr
bune ... cine și cind va mai
da ?’*

S-au succedat, apoi, și spu
sele altora, dar mă obseda 
cum rostise cele ce rostise o- 
mul in haină de piele...
- Cine a fost... ? I, către 

cel din dreapta mea.
- Demeter. Gusti-baci...
...Primăvară 1963. Miez de 

aprilie. Augustin Demeter, îm
preună cu brigada sa, lucrind 
in patru schimburi - ca acum

de fapt, ca și alții, n- 
le trebuie la locul de 
de ce nu se îngrijește 
sau cutare, care are 
s-o facă, doar de as-

- și impingind frontul cu cite 
zece metri, in fiecare zi, că
tre inima muntelui Dilja, au 
izbutit, în galeria dublă prin
cipală a minei in redeschidere, 
o avansare lunară fără pre
cedent în țară : 257 de metri I 
După două Tuni de la record, 
brigada e trimisă tocmai la 
Leșul Ursului ca să sape tu
nelul pînă la Ostra ...Nu tre
ce prea multă vreme și badea 
Guști primește o depeșă de 
la ministrul Bujor Almășan 
cum că face parte din grupul 
de șapte oameni din Valea 
Jiului care urmează să plece 
in Austria, pentru specializare. 
Aproape tot anul 1966, tot un 
grup de șapte - specialiști de 
data aceasta - il găsim des- 
chizind mine de fosfați in plin 
deșert egiptean, pe lingă Ma
rea Roșie. Intre ambasadorii 
mineritului românesc : și Au
gustin Demeter! Deșert, mun
te, căldură și soare. Cu 140 de 
egipteni în formație, înaintea-

ză intr-o galerie de coastă 
aproape un kilometru „.înva
ță bine araba, engleza. Ei, e- 
gipteanul - mai încet, își ter
mina norma lăsa totul baltă 
nu-l prindeai, puteai să-l 
„puști" ...Le-a introdus me
canizarea, așa că nu după șa
se/ ci după nici trei ore .„fu
geau acasă. Dar, a trecut și 
asta. Familia (și soția și fata 
s-au „repezit" pentru citeva 
luni la omul lor, peste hotare, 
să vadă, nu s-o fi... înstrăinat, 
cumva ?) n-a întrerupt prietenia 
cu un simpatic inginer egip
tean care, de curind, a și fost 
prin Petroșani, pe la... mister 
Guști (așa-i spune tinărul). Să 
vă mai zic una scurtă cu Guști 
baci. Pe cind poposise într-o 
localitate minieră intre Graz 
și Tirol, s-a luat cu un director 
de club, mai in virstâ

Colectivul demuncă 
Depoului dc locomotive Pe
troșani a avut satisfacția par 
ticipării, în ziua de 16 de
cembrie a.c., la distribuirea 
premiilor acordate persona
lului de locomotivă situat 
pe primele locuri ale con
cursului „Siguranță și măies
trie' pe anul 1971.

Concursul, organizat de că
tre C.C. al U.T.C., Uniunea 
generală a sindicatelor din 
România și Ministerul trans-

Cîștigători 
ai concursului

porturilor și telecomunicați
ilor, se ține an de an și se 
desfășoară în trei faze i de
pou, regională de căi ferate 
și faza finală pe țară. In con
curs participă de fiecare da
tă tineri mecanici și fochiști 
de locomotive cu abur, me
canici și mecanici ajutori de 
pe locomotivele Diesel elec
trice. Concurenții trebuie să 
dea dovadă, de-a lungul u- 
nui an, de temeinice cunoș
tințe de practica meseriei, 
sâ-și îndeplinească exemplar 
obligațiile de serviciu în con
dițiile respectării întrutotul 
a normelor de siguranță a 
circulației feroviare.

Din cadrul Depoului de lo
comotive Petroșani, la con
cursul din acest an a par
ticipat un număr de 120 me
canici, mecanici ajutori șl 
fochiști dintre care cei mai 
buni, în număr de 12, au 
reușit — în baza probelor 
practice și teoretice — să se [ 
clasifice în fazele depou și 
regională. Iată și numele ocu- 
panților primelor locuri în 
concurs i Stelian Ciobanu,

(Continuare în pag. a 3-a)

„Sfântă'* vulcăneană.

D. IOSIF
(Continuare în paq. a 3-a)

Traian MORAR

din

cu

dar
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cărbune. Ni 
va interveni, 
rămîne în a-

ut aeeeațt zi

Ieșind din mină, bri
gadierul Gheorghe O- 
prean de la E. M. Dîlja 
intimpină „ziua" cu a- 
celași zîmbet caracteris
tic.

vest, de la 5,15 la 6,30 și de la 
11,15 la 12,30 ? (n.r. Noi credem 
că da 1).

...Ne îndreptăm către abatajul 
frontal, panou 2 vest, stratul 13, 
blocul II, unde își desfășoară 
activitatea brigada condusă de 
Constantin Ciobănoiu. „Mai 
facem o tăiere și intrăm în di
rijare, ne pune dînsul la curent 
cu starea prezentă a frontului. 
Lucrăm mai bine, mai organi
zat, mai rodnic acum, schimbul 
il facem la fața locului, legătu
ra dintre noi e mai eficientă ; 
scindură și lemn pentru susți
nere avem, însă partea mecanică 
nu-și face treaba chiar întot
deauna, sint prea multe defec
țiuni la crațere, în schimbul 
IV. Și doar au timp destul, nu-i 
încurcă nimeni cu producție, ar 
putea (N.R. Și trebuie să o 
facă!) să ia toate măsurile 
pentru ca revizia și reparațiile 
să se efectueze conform preve
derilor. Un exemplu: de a- 
proape două săptăniîni, la cra
terul de pe frontal, semiaxa o 
defectă, ne poate lăsa baltă ori
când, cum vine vorba, și o să 
pierdem tone de 
s-a promis că se 
dar văd că totul 
ceeași stare..."

Ce ne declară minerul Vusile

Jllaina a luat tivind!
Cind au intrat in bufet, 

bătrina stafidită la chip, pu
țintică la trup, cam speriată, 
dar teribil de mindră, era 
cu fiul ei care pășea înțepat 
înaintea ei, strigind 
mers : .două cafele"!

— Nu apuca ceașca 
toată mina, o repezi fiul pe 
maică-sa. Numai ulcica se a- 
pucă așa, și numai la țară.

cinci aceștia sint v inovați, 
cind sint nedrepți. Cit de du
reros îi vine mamei ce și-a 
crescut copilul, ca spre sjir- 
șitul vieții să nu se bucure 
din partea lui de nici o a- 
tenție, de nici o mingiiere, 
de nici o vorbă bună, de nici 
un respect. Dacă o femeie 
singuratică, cum este mama 
lui X, s-a îndreptat chiar in

Ține uite-așa ! Dar n-o strin- 
ge atit de tare, de parcă ai 
ridica sacul cu nuci, ci ușor 
și delicat... Privește cum 
■fac eu!

De jur-împrejurul gurii și 
in colțurile ochilor, anii să- 
paseră bătrinei urme adinei, 
care se umbriră și mai mult.

— Mamă, încă nu ți-ai pus 
zahăr in cafea... Of, nu cu 
mina, că nu-i frumos.

— Ce-ți face nevasta, 
copiii ?

— Cit rămii la noi ?...
— Am vrut să vă...
— Ei, cit o fi, o zi, două, 

o să stai la hotel, știi...
Mama, cu părul ca neaua 

și cu umerii apăsați de po
vara anilor, auzea ji nu-i 
venea să creadă...

★
Martorul scenei de mai sus 

-a aflat numele ingratului 
\u...
Nu este ușor să vorbești de 

rău un fiu. Mamele nu pot 
să nu-și apere copiii, chiar

aceeași ci înapoi la gară spre 
a lua trenul către satul de 
unde venise să-și vadă fiul, 
înseamnă că rana ei era pro
fundă și totuși martorul n-a 
putut afla de la îndurerata 
mamă numele fiului ei... Pe 
el, ajuns om mare l-au în
vățat și l-au educat la școală 
și la institut, insă el și-a în
sușit, să zicem, numai legile 
și formulele chimice... Dar ce 
e mai important — știința de 
a fi om, din păcate, n-a do- 
bindit-o.

...Și, după cum sintem in
formați, mai poate fi intilnit, 
pe ici, pe colo, cite un caz 
similar, in care fiul sau fiica 
au uitat de tații și de ma
mele lor, de oamenii bătrini 
care nu și-au precupețit efor
turile, nopțile nedormite, să
nătatea și visele lor, pentru 
ca ei să ajungă oameni, să 
devină pilde pentru alții...

Și ce-au ajuns...
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Medicii consideră ca fiind pe
riculoase acele picături sau a- 
Jifii pentru ochi

despre aceste cercetări în Re
vista Medicală Germană. Ei au 
atras in același timp atenție 
asupra constatărilor paralele, 
făcute de medici americani 18 
Universitatea Washington. In 
consecință, picăturile și alifiile 
eonținînd corlicosteroizi ar tre
bui să fie prescrise — după 
părerea lor — numai în acele 
cazuri in care mijloacele obiș
nuite s-au dovedit ineficace și, 
chiar atunci, numai pe timp 
scurt și sub permanent control 
medical.

ANGI IA : O bate rie nu
cleară cu o lungime <le 50,8 
nim și diametru de 19,85 mm 
realizată la Mining and Che- 
n>i< al Products. Ltd. Alpcr- 
ton. pentru a fi folosită in 
aparate de pulsare a inimii. 
In semiconductorul miniatu
ră energia este dată de •» 
mi< A (Rniitalc de plutoniu 238 
și întreaga baterie poale fi 
folosită Iu ani.
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FANTASTICA LUMINA A VIITORULUI (II)
Laserul generează și lumină, 

lumina fiind elementul esen
țial al fotografiei. Nu este, 
deci, surprinzător să vedem 
una dintre cele mai timpurii 
și neașteptate aplicații ale la
serului tocmai în domeniul 
fotografiei. Denis Gabor, un 
fizician a fost inițiatorul aces
tei aplicații, acesta a publicat 
in 1948 o lucrare în care a 
descris un sistem fotografic 
cu cure s-ar puica realiza fo
tografii tridimensionale, fără 
a folosi cameră, obiectiv sau 
obturator. Dar, fotografia tri
dimensională fără obiectiv nu 
era decît o teorie. Abia în 
1964, laserul fiind conceput a 
putut-o aplica și practica a- 
tribuindu-se numele de holo
grafie. Azi ea este utilizată în 
diferite scopuri, dintre care 
nici unul înainte nu-i trecu
se lui Gabor prin minte. 
Strădania inițiatorului de a- 
cum 23 ani a fost încununată 
dc un răsunător succes abia 
acum în luna octombrie cînd 
i s-a atribuit premiul Nobel 
pe anul 1971 ca e contribuție 
dc mare valoare adusă fizicii.

Ca să explicităm i un fasci
col laser este despicat în două, 
dintre care unul luminează

subiectul, lumina reflectată de 
acesta căzînd pe o placă fo- 
fotografică. AI doilea fascicul 
este îndreptat spre o oglindă, 
este reflectat și cade, de ase
menea, pe placă. Acolo unde 
se întâlnesc ambele fascicule 
pe placă, ele produc o imagi
ne de linii alternative întunc- 
' ate și luminoase, cunoscute

fini" inițial dc fasciculul la
ser. In hologramă undele lu
minoase sînt înmagazinate 
prin analogie cu ...tonurile mu
zicale din coardele pianului. 
Ele există acolo, dar nu sînt 
emise decît atunci cînd coar
da este lovită'.

Ce utilizare am putea să 
găsim hologramei ? Ideile sjx?-

sub denumirea de „franjuri 
de interferență". Pentru ochiul 
liber, placa parc a fi acoperi
tă cu pete cenușii. Această 
hologramă se conturează nu
mai cînd este traversată de 
un fascicul laser. Atunci, ca 
și cum s-ar fi ridicat o cor
tină, placa devine o fereastră, 
încadrind o Imagine tridimen
sională a obiectului „fotogra-

dilative includ, printre 
televiziunea tridimensională in 
culori și holograme puse |je 
pereți în chip de tablouri tri
dimensionale, mi-aș permite 
să anticipez și eu o ideie gîn- 
dindu-mâ ce aplicabilitate ..re
voluționară" ar aVea și in în- 
vățămînt ca nouă metodă in 
relief, aplicată în spațiul con-

ceput cu trei dimensiuni, cu 
ce orizont larg ar vedea real 
elevul natura. Apoi de o im
portanță vitală va fi și legă
tura dintre golografie și mi
croscopie, dind posibilitatea 
oamenilor de știință să foto
grafieze microorganisme in 
culori tridimensionale în locul 
imaginilor plate bidimensio- 
pale existente.

Alexander Grahni Bel], in
ventatorul telefonului nr fi 
putut înfăptui o altă realiza
re monumentală în domeniul 
comunicațiilor dacă ar fi avut 
laserul la dispoziție, pentru că 
fasciculul do lumină coerentă, 
produs de un singur laser, are 
capacitatea de a aduna toate 
informațiile pe care Je trans
mitem în prezent prin radio, 
televiziune, telefon, telegraf 
și satelit. Se presupune că ju
mătate din populația globului 
ar putea vorbi simultan cu 
cealaltă jumătate, cu ajutorul 
unui singur fascicul laser.

Omu) nostru-i plin de viață 
și Ic are toate-n ROZ ; 
Eleganță, avut enfatic, 
parcă i-a ieșit un loz.
El pretinde că nu-i altu-n 
gestiune mai integru ; 
Este plin de micre-n vorbă 
dar pe cerul gurii, NEGRU 
Tar de-i spui cumva câ-n 

scripte, 
este vai I mai marc jalea, 
Iți rfnjește-n față... GALBEN 
că le-apucă alte alea... 
S-a-ntimplat o dală, însă, 
C-a venit un delegat 
Care-i spuse VERDE-n față ; 
Safcu] ți l-am sigilat ! 
Presimțind atuncea omul 
Că îl paște un dezastru, 
A pălit de tot la față 
Cînd văzu că e... ALBASTRU. 
■Și-n zadar a spus că are 
suflet £LB — IMACULAT, 
Pe cinci ani i-au dat să poarte 
Un costum... MARO-VARGAT.

Cofetăria din Vulcan. 29 
noiembrie a. c. Ora 15. Intru 
să servesc o cafelufă. Solicit 
vin: ătoarei de serviciu țde 
fapt, nu știu dacă ea era, 
Elena Matei, pentru că n-a
veam dreptul s-o legitimez, 
dar exista un nume afișat 
pe-acolo..). o cafea. A, era să 
uit un lucru esențial: din ne
glijență, aveam țigara aprin
să, intre două degete, dar oa
recum dosită !

— Va rog, o cafea.
— Nu !
— Ce nu 2
— Nu vă servim
— Nu mă serviți 2
— Nu.
— Aveți cafea 2
— Avem cafea.
— Și consumatori care fu

mează, văd că avețt
— Avem...
— Și pe mine nu mă ser

viți 2
— Nu.
— Păi, de c
— Păi, de-a'u 
Mi-am dat .

intolerant în ] 
mător Și am 
ies ațară, să 
M-a .liniștit"

— Degeaba !
— Ce degeaba 2
— Degeaba o aruncați...

seama că sint 
postura de fu- 
intențional să 
arunc țigara. 

insă :

In prima lună a acestui an, în Kenya a fost înființată 
o orchestră de jazz formată din femei. „Honey Girls Band*', 
Prima orchestră de acest fel din lume, este formată din 16 
instrumentiste care au intrat in ansamblu imediat după 
absolvirea școlilor de muzică. In decurs de un an, ele au 
reușit Bă se impună în viața muzicală a țării. In prezent, 
orchestra de jazz „Honey Girls Band1* este apreciată atît 
în țară cît și peste hotare, unde a concertat cu deosebit 
succes.

Spiona j industrial piuă în lumea de apoi
Un oarecare antreprenor de pompe funebre din Perpignan a remarcat că, de fiecare 

dată cînd îi era anunțat un deces prin telefon, reprezentanții firmei sale erau devansați dc 
concurență. După îndelungi și minuțioase cercetări, au fost descoperite un fir cuplat la te
lefonul directorului firmei și un microfon montat în plafon.

NE-FOILETON

cor t icos teroi zi. Cort icosler oi z i i 
sînt substanțe cu același efect 
ea și hormonii suprarenalei. 
Este drept că picăturile și ali
fiile pe bază de corlicosteroizi 
și-an dovedit perfect eficacita
tea la procese inflamatorii, dar 
abia acum s-a stabilit că prin 
folosirea prea frecventă a aces
tor preparate pot fi declanșate 
efecte secundare, cum ar fi 
creșterea presiunii intraoculare 
sau, în cazuri mai rare, chiar 
apariția unui glaucom. Doi me
dici, dr. A. Novak și dr. K. 
Zschauch, de la Clinica de of
talmologie a Universității Mar- 
burg/Lahn (Republica Federală 
e Germaniei), au relatat recent

Măsurălori fiziologice directe 
efectuate de R. Cohn, de la 
U.S. Naval Hospital 
hesda, au confirmat 
rea lui Kimura făcută 
nici psih o fiziologice : 
cerebrală stingă i 
..zgomotele și melodiile*. pre
cum și toți stimulii neverbali. 
Emisfera cerebrală dreaptă in
tegrează limbajul vorbit. O e- 
cliipă de cercetători formată 
din D. IV. McAdam și H. A. 
Whitaker a localizat, pentru 
prima oară prin măsurători fi
ziologice, zona in care se pro
duc cuvintele in creierul omu
lui normal.

In apropierea orașului italian 
, Bergamo se află un parc unde 
sint instalate machetele minia
turale ale celor mai renumite 
monumente de arhitectură ita
liene. Parcul, care se numește 
„Mini-Italia", este vizitat de 
numeroși turiști care apreciază 
măiestria cu care sint repro
duse monumentele in polislirol.

O publicație vest-germană 
de mai " “
Revue" 
lui"), a 
mătorul . 
blicitate : 
proprietară a unui pur-singe. 
O dată cu propunerile, in 
mod obligatoriu fotografia 
calului"...

O stație emițătoare din Buf
falo (statul New York) anunță 
pe neașteptate că marțienii ar 
fi debarcat în apropierea ora
șului. Apoi, spcakerul în?cpe 
să citească cu o voce emoțio
nată extrase din romanul lui 
Welles, „Războiul 
cărui text fusese în prealabil 
ușor „corijat" pentru a da im
presia de reportaj transmis in 
direct.

De fapt, era exact textul di
fuzat în anul 1938 la New York. 
Numai că efectele au fost în
trucâtva diferite. Emisiunea pro
vocase atunci o panică atît de 
mare incit au fost înregistrate

chiar și cîteva sinucideri. De 
data aceasta insă, nu au mai 
fost victime. Doar numeroși 
auditori care au crezut în „de
barcarea marțienilor" și care 
au/telefonat la poliție pentru 
a afla dacă se luaseră .măsuri 
și alții care au reproșat tele
fonic altor stații de radio de a 
nu fi transmis știri despre a- 
cest eveniment. Să fi fost emi
siunea din Buffalo un test a- 
supra reacției cetățenilor în- 
tr-o eventuală încercare de a- 
cest gen ? Oricum, se pare câ 
„invadatorii" nu mai impr« 
sioncază chiar atît...

Senatul australian :
FARA PANTALONI SCURȚII

Scnatul australian a adoptat recent o hotărîre întru- 
cîtva neobișnuită pentru un for legislativ : decizia inter
zice purtarea de pantaloni scurți cu ocazia ședințelor parla
mentului. Un comitet special al Senatului a stabilit că 
„purtarea de pantaloni scurți nu este adecvată pentru locu
rile unde se desfășoară tranzacții și afaceri oficiale și le
zează demnitatea parlamentului". Președintele Senatului a 
precizat că legea se impunea, întrucît mai mulți senatori 
aleseseră, cu ocazia ședințelor din vara trecută, o ținută 
prea... estivală.

Opt soldați britanici, special 
aleși, vor părăsi Anglia pen
tru o grea misiune'. înarmați 
cu plase de prins fluturi și 
pensule de pictură ei au misiu
nea să prindă „păianjenul săl
tăreț* din Himalaia. Pensulele 
sînt armele lor secrete i păian
jenul, care are dimensiunea de 
1 mm trebuie surprins în mo
mentul cînd iese din vizuina 
sa pentru a sta la soare și 
atins cu o pensulă înmuiată 
In clei. Inițial, expediția urma 
să fie o simplă manevră. Dar, 
un ofițer a aflat de la British 
Museum că din colecția aces
tuia lipsesc cîteva insecte din

Himalaia. Oamenii de știință 
i-au semnalat cîțiva fluturi de 
specie rară și acest faimos pă
ianjen : nimeni nu deține nici 
un specimen.

— Păi, poate atunci o să 
mă serviți!

— Nu!
— Cum adică 2
— Așa, că ați intrat aici cu 

țigara aprinsă !
— Și, dacă n-o aveam a- 

prinsă...
— ...Eu n-o vedeam.
— Că o aveam in buzunar
— Păi, vedeți 2 !
— Păi, văd.
— Ce vedeți 2
— li văd pe alții...
— Care fumează, da 2
— Da, care fumează.
— Ei, ce să facem, mai sint 

și d-ășlia!
— Și ce le faceți 2
— Nimic.
— Nimic 2
— Nimic. Că ei aprind ți

gările după...
— Aha, după...
— E altceva!
— Cu totul altceva.
— Dacă făceam și eu așa 2 !
— Era altceva!
— Și nu mă serviți 2 (cre

deam că,
— Aiul

totuși glumește).

daca vă cer con-

— Ce 2

ORIZONTAL : 1) Filozof antic 
core prețuio astfel adevărul : 
..Deși iubim și prietenia și adevă
rul totuși e o datorie sfintă să 
prețuim moi mult adevărul" - 
Margini de odevăr I 2) A scoate 
la lumină adevărul - Redau o- 
devărul ; 3) Nume românesc - A 
frăminto o substanță ; 4) Titlu 
monarhic — Ploaia la domiciliu ; 
5) Posesiv - Conjuncție - De
sișuri ; 6) Necaz - Ața s-a-ncur- 
cat ! ; 7) Tot in adevăr ! - A o- 
coli adevărul — la I ; 8) Abis — 
închegat ; 9) „Să trăiesc adevă
rul ! E lucrul cel moi însemnat in 
viață sa trăiești adevărul" - sînt 
cuvintele acestui mare sc-iitor en 
glez - Armăsar ; Î0) Primul pă
cătos 1 - Ideal - Floare albas
tră ; 11) Numele lui „1" conso
nantic - înțelept al Greciei anti-

ce din cugetătile căruia amintim : 
..Nu minți nicioadată nici măcar 
in glumă ca să nu capeți deprin
derea de a minți" ; 12) Nicu Leo- 
veanu — Scriitor român care spu
nea : „Nimic nu e mai frumos 
decît adevărul, nici mai adevărat 
decit frumosul".

VERTICAL : 1) Testament (inv.)- 
Scriitor de seamă omerican autor 
al cuvintelor : „Spune adevărul 
și atunci nu va trebui să mai ții 
minte nimic" ; 2) Scriitor francez 
care cugeta : ..Adevărul și virtu
tea trebuie să fie necruțătoare" 
- Divinitote : 3) Apărut - Om 
puternic (fig.) ; 4) Filozof roman 
din cuvintele căruia ciLăm : „A- 
devărul este fiul timpului" - Ad
misă numai pe jumătate ! ; 5)
Tudor Dumitrescu - Mol — Lo re- 

Miooră

s-a-ncurcct I — In orice privire 1 ; 
7) însemnare ; 8) Cu adevărot 
clare — Stingă (abr.) ; 9) Floare 
alba de baltă — Curelușă — Ustu
roi ; 10) Nume vechi al unei țări 
asiatice — Știința de care ține și 
adevărul ; 11) Abreviatie - Scri
itor german căruia-i aparține cu
getarea : „Din păcate minciuna 
nu-și alege ca unealtă numai oa
meni necinstiți" - Fără nici o va
loare ; 12) Incontestabilul odevo« 
- Conjuncție.

Prof. I. IVANESCU

O nouă bancnotă dc 
lire sterline, emisă recent de 
Banca Angliei, face de cîtva 
timp obiectul unor serioase dis
pute în presa britanică, în care 
sînt angajați specialiști din 
mai multe domenii. Bancnota 
are reprodusă pe una din fețe 
o vinietă care reprezintă o 
zeiță antică stînd într-un car 
tras de cai. Numai că o roată 
a carului antic are... cinci spi
țe. Mai multe persoane au scris 
ziarului „Times", întrebîndu-1 
despre semnificația, încă necla
ră, a celor cinei spițe, .știut 
fiind că aceste vehicule vechi 
aveau un număr par de spițe. 
Controversa a fost prezentată 
lui B. F. Cook, șef al depar
tamentului de antichități roma
ne și grecești de la British 
Museum, care a încercat un 
compromis, găsind care antice 
și cu un număr impar de spițe 
la roți. Acestea însă aveau mă
car nouă, au răspuns nemulțu
miți], ceea i 
totul altceva.

Nu dau nimic 1 Și. 
nu mă mai ține dumneata de 
vorbă, du-te unde vrei și 
reclamă !

— Mă duc.
— Du-te...
Și am plecat. Ce era să

Adrian CONDOR

S. Anunț i Nu intrați 
cu țigările aprinse Ia cofe
tăria din Vulcan. Pe urmă, 
după ce a-ți fost serviți, pu 
teți să aprindeți și pipe. Alt 
fel proccdînd. ca mine, de e 
xemplu, ca mine-o să pățiți I

A. C.

MONOGRAFIA VĂII JIULUI (IX)
(Redactată în 1933) <!e «Ir. Sebastian Stanca

2) Kun Robert.
.3) Foaie pentru minte, 1854, 
211.

Lîngă drumul de țară ce sc 
întinde dc Ia Petroșani către 
Hațeg, la o distanță de 6 km 
de Petroșani, sc înalță înfiptă 
în munte, în mijlocul unei re
giuni încă sălbatice, ca un turn 
uriaș dc catedrală, o stincă de 
piatră de var cu înălțimea de 
146 m, de la baza ei. Slînca este 
încremenită cu trei pereți ab- 
rtipți și cu o singură latură ac
cesibilă pentru ascensiune, in 
cumpăna apelor dc munte, de 
la care un pirîu pornește spre 
apus, peste Merișor și se varsă 
în Strei, iar celălalt pîriu spre 
răsărit indreptindu-se spre Pe
troșani și vărsîndu-se în Jiu.

Slînca poartă numele de Ce
tatea Bolii, în imediata vecină
tate cu peștera Bolii, săpata a- 
dîrjc în blocul masiv de pia
tră, cu care slînca a format o- 
dinioară un singur munte. A- 
pelc diluviale i-au măcinat in- 

rezistența tăindu-1 în do’.ță 
croindu-și drum nou prin 
c trece astăzi pîrîul Gtilbinii

și drumul de fier. Astfel că 
stinca este complet izolată de 
muntele peșterii.

Care i-a fost numele originar 
nu se știe. Turnul din vîrful 
slincii a fost zidit de gelodaci 
în creștetul ci, iar ruinele lui 
au dăinuit pînă aproape de zi
lele noastre.

In creștetul acestei slînci este 
un platou neted de 33 m Iun-

Meșterii n-au avut încredere 
în piatra de var de Ia fața lo
cului, supusă fărâmițării, ci au 
ținut să aducă din altă parte 
blocuri de piatră rezistentă. 
Blocurile au fost cioplite in for
mă de oblong dreptunghiular 
de 60 cm lungime, 45 cm lă
țime și 40 cm grosime. Un ca
păt crestat în forma cozii de 
rîndunică, iar celălalt capăt as-

tou

(ETATEA BOLII
gime și 17 m lățime, un pla
tou artificial, retezat de mina 
omenească. Pe acest platou a 
fost clădit un turn de cetate. 
Deși muntele întreg și slînca 
sint de piatră, fortificația nu 
a fost clădită din această pia
tră, ci din alte blocuri aduse 
de la Sintămâriu Hațegului, de 
la o distanță de 50 km. Pie
trele de moară de aici au fost 
vestite șj utilizate piuă in zilele 
noastre.

cuțit, astfel ca blocurile să se 
poată îmbina unul intr-altul, 
l'nclc blocuri în partea de sus 
a zidurilor aveau in coaste a- 
dîneituri săpate, de 15 cm a- 
dînci și 3 cm late. Concluzia 
firească este deci că în aceste 
adincituri se fixau grinzile de 
lemn, cure sprijineau acoperi
șul fortificației, acoperiș de 
țigle, asemănătoare țiglelor din 
Cipru. Rămășițe ale acestor 
țigle s-au aflat și sus pe pla-

și jos la poalele stîncii22).
Ce înălțime a avut aee.istă 

cetate nu se poate preciza. In 
1854 mai exista un zid spre 
răsărit înalt de 20 urme și altul 
de zece urme, iar spre apus un 
colț de zid. Suprafața cetății 
avea la bază 18 urme lungim» 
și 12 urme lățime23).

In 1868 s-a început trasarea 
drumului de fier spre Valea 
Jiului. Descoperind resturile ce
tății din vîrful stîncii, munci
torii au doborît blocurile zidu
rilor și le-au întrebuințat la zi
dăria podului de piatră de lin
gă peșteră și o tunelului din 
apropiere. Rămășițele cetății au 
ispitit și pc alți locuitori din 
Petroșani să coboare piatra 
cioplită gata, de sus de pe stîn- 
că, întrebuințînd-o la clădirile 
lor.

Astfel de blocuri sini așe
zate în fundația casei „Moîse* 
din imediata apropiere a bi
sericii ortodoxe din Petroșani 
și în temelia casei preotului’ 
Avram Stanca. Unele din aceste 
pietre au fost salvate șl depuse 
In muzeul județean din Deva.
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cft pini mai ieri n-am știut 
cine este mai marele bute
liilor din Petroșani. Acum 
știu. E șoferul Siminic. S-ar 
putea «a scriind aceste rin- 
duri si nu-mi mai schimbe 
butelia cit c hăul. Dar n-am 
ce face. Sint prea multe re
clamați! la adresa acestui Si
minic, mal marele buteliilor I 
Ultima a sosit la redacție în 
dimineața zilei dc 18 decem
brie 8. c. Purta semnătura 
Iui Dumitru Ursachc, domici
liat în Petroșani, str. V. 
RoaJtâ. blocul 11/12.

A făcut l'rsache incâ din 
6 decembrie comandă pentru 
butelie dar de primit n-a 
primit. Spre a vedea carc-i 
motivul intîrzierii șl n soli
cita onorarea comenzii s-a 
deplasat omul la stația 
P.E.C.O. din centrul orașu
lui Petroșani, unde se fac 
comenzile. Aici era Siminic. 
Prelua comenzi de In solici
tant» deși nu arc nici în clin 

ÎNSEMNARE
nici in minecă cu treaba a- 
ccasta. Cum era și firesc, l-a 
întrebat carc-i cauza ncono- 
rării comenzii din 6 decem
brie.

— Ehei, să fii sănătos. Sint 
deja onorate.

— Onorate ? Atunci 
: de cu n-am primit ?

Dacă n-ai primit, 
o comandă și gata.
Treceți-mă, vă rog, pc 
celor cu rccloinații. 
Asta nu.
nu l-a trecut. L-a trecut 
pc lista respectivă cel

cum

faci
mai

lista

I
însă
rare, de altfel, preia comen
zile. A primit și promisiu
nea că a doua zi va intra 
in posesia mult doritei bu
telii. N-a intrat deoarece n-a 
vrut Siminic, deși a distri
buit butelii pc str. Vasile 
Roaitâ. Motivul refuzului ? 
EI nu servește acum pe cei 
cu reclamații, ci comenzile 
din 9 decembrie și cu asta 
basta. Măcar <le ar fi fost 
așa. Dar, sc pot face dovezi 
contrarii. Șoferul Siminic a 
refuzat sâ ridice lisla cu co- 
menzi-reclamații. N-a ridi
cat-o așa ca să-i învețe minte 
pe reclamanți. Și pe Dumitru 
Ursachc l-a învățat minte, in
cit nu a primit butefre nici 
pină in ziua de 17 decembrie, 
și probabil nici chiar pină 
acum. Ce. te pui cu Siminic? 

Siminic acesta e foarte 
grozav. E un fel dc „patron1*. 
Vrea dumnealui, e bine. Nu 
vrea, atunci poți să te dai 
peste cap. că tot nu reușești 
nimic. De parcă ar fi singur 
pe lume. De parcă nu ar fi 
nimeni care să-l controleze, 
să-1 tragă Ia răspundere. Fa
ce cît vrea, cum vrea și ce 
vrea

Nu e prima oară cind în 
ziar s-a acordat spațiu pen
tru a se vorbi despre aceste 
comportări ale sale. Cei che
mați. ca să-I cheme la ordine, 
insă, nu au luat nici o mă
sură. Mai așteptăm și acum, 
după care, dacă lucrurile nu 
se vor îmbunătăți, vom vedea 
ce mai e de făcut. Penlru că 
ceva, trebuie făcut. Și, se va 
face ! !

I. DUMITRESCU

FDLM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Carmen (20—22 decem
brie); Republica : Un nabab 
maghiar (20—22 decembrie); 
LONEA — Minerul : Cazul 
C. L. (20—22 decembrie); 
VULCAN: Doar un tc-lefon 
(20—22 decembrie).

(Urmare din pag. I)

Steaqu! roșu

Propaganda de
{Urmare din pag. I)

fructificăm rezervele pe ca
le avem, că nu toate

Atenție sporită reviziei
(Urmare din pag I)

Moldovan și ajutorul de miner 
Vasile Tirșe ? ( nm O' Cl.iși lu 
eru ; ră-s destule greutăți eu 
(ranspnrlul, că TR-urile se de 
forțează frecvent. In plus, ni 
se arată că grinzile și stîlpîl 
nu-s aduși mai aproape dc 
front, sc lasă Ja orizontul 4Sb. 
la mai bine dc 120 «Ic metri <le 
locul dc muncă. N-ar fi mai 
indieni să se aducă in galeria 
•Ic cap a abatajului, ca să nu 
mai piardă oamenii brigăzii mi
nute prețioase cu (ransporlarea 
lor? Nu contestăm faptul că e- 
fectivul dc regie este încă, in
complet, că o bună parte din 
timp cei dc aici se ocupă cu 
scoaterea elmentclor defecte de 
)>c căile dc acces spre panouri, 
cvacuîndu-le către atelierul de 
la suprafață. Dar. asigurarea 
brigăzilor cu tot ceea ce au 
nevoie, și intr-un loc cit mai 
apropiat posibil de frontul de 
lucru e o cerință sine qua non, 
caro sc vrea, corect și fără a- 
ininări, îndeplinită. Căci — a-

diiwgZi șefy) schimbului îl Pe
tru Avram, care înainte de era 
12 s-a prezentat cu oamenii Io 
front - iată, numai ieri nm 
efectuat un transport de stilpi 
tocmai de la 4fin, de sus, și e 
foarte, foarte greu să treci 
printre cărucioare dc materiale, 
să (e strecori printre atitea ob
stacole întilnitc in drum'

...In panoul III, la brigada lui 
Alexandru Ivanciu, ne între- 
li'cm cu șeful de ■ hinib Ion 
Ciobanu : „Bun — programul 
redus pc <arc-| urmăm acum, 
dar avem mari dificultăți cu 
crațerelo. se defectează des, e 
recomandabil să se revizuiască 
mai bine în schimbul IV, Chiar 
luni (n.r. 13 decembrie a.c.), 
cind am ven.lt In schimbul II 
s-au rupt cuplajele și lanțul 
de pe truneportoru] de pe fîșie, 
am pierdut aproape două ore 
„de cărbune’ pînă ce am reu
șit să eliminăm avaria. Meca
nicii, lăcătușii — să pună la 
punct ca lumea toate cele ne
cesare in schimbul IV, să nu 
avem amărăciuni cu utilajele

și reparației utilajelor!
mcarEu »um trebuie. <n 
putem realiza planul z»l-

ci să 
să ne . 
nlc, în mod ritmic’.

Desigur etapa care s-a scurs 
de la generalizarea, în Valea 
Jiului, a programului dc hurii 
i'cdun, în schimburi dc fi orc. 
a presupus și la mina Vulcan 
executarea unei scrii de lucrări 
de montaj pe noi trasee, inver
sarea transportoarelor din ga
leria de bază, in momentul ac
tual se realizează reglajul ben
zilor aflate în rodaj. Fără doar 
și ponte, ar ff fosl greu ca, din- 
tr-o dată, personalul dealul dc 
redus de deservire sâ poată aă 
cuprindă toate lucrările reven
dicate în schimbul IV. După 
cum nc-o relatat și inginerul 
electromecanic Sergiu Rusu, a 
fost o perioadă mai grea, ața 
cum e orice început, în care 
defecțiunile care surveneau pe 
parcursul schimbului III tre
buiau remediate neîntîrziat și, 
prin urmare, revizia utilajelor 
din schimbul IV s-a lăsat pc 
planul a) doilea. „Treptat, o tdi 
ieșim din această stare nefavo-

rnbilâ șl ne vom strădui să e- 
fectuăm o revizie corectă, bina 
eșalonată în timp, a tuturor u- 
(ilnjolor de la fronturi. Țin să 
adaug (h stăm rău cu aprovi
zionarea cu uleiuri și lubrifi- 
on(i. care nu se Răsese în can
tități suficiente la magazia mi
nei. E adevărat că o mai mare 
atenție, o mai responsabilă in
tervenție, pentru tfXecuția unor 
revizii de calitate, se impun 
din partea efectivului care de
servește schimbul IV îmi vine 
în minte un caz : lăcătușul Cio- 
bănolu n montat, nu demult, 
zalele răsucite la un transpor
tor, care, din această pricină, 
a funcționat defectuos In dimi
neața următoare...’

Deci, mai multă grijă, 
multă răspundere se cer
partea, atit a celor care deser
vesc nemijlocit utilajele, cit șl 
a factorilor de la mină care co
ordonează și controlează buna 
execuție a lucrărilor de revizii 
și de reparații, în special 9 
acelor care se efectuează in 
schimbul IV.

dl»

să
re _ , __ __
panele și organizațiile de partid 
au reușit sâ imprime mun
cii politico-ideologicc caracte
rul combativ, revoluționar, spi
ritul activ, militant, conținutul 
partinic, de înaltă responsabi
litate, evidențiate cu atîta preg
nanță dc documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie a. c.

Un număr tot mai mare de 
organe și organizații de partid 
ca cele de la 11 NI. Petrila, 
E. M. Lupeni, E. M. Vulcan, 

Aninoasa, Spital Petro
șani și altele, acționînd cu fer
mitate pentru traducerea în 
viață a programelor de măsuri 
adoptate, au obținut rezultate 
bune în direcția îmbunătățirii 
formelor propagandei de partid. 
Mai sînt, însă, destule cazuri 
în care organizațiile de partid 
nu militează cu toate forțele 
pentru ridicarea la un nivel 
înalt a activității propagandis
tice. Efectul acestei deficiențe 
își găsește expresia în faptul 
că pe cele 11 luni ale anului 
în curs fondul de timp dispo
nibil în unitățile din municipiu 
a fost utilizat doar în propor
ție de 93,41 la sută. Înregis
trarea a peste 743 mii om ore 
absențe nemotivate și motivate 
la exploatările miniere, a unui 
număr destul dc mare de fur
turi din avutul obștesc și mul
te abateri de la disciplina de 
partid și dc producție, eviden
țiază în suficientă măsură ac
tivitatea mai slabă desfășurată 
de unele organizații de partid 
de la E. M. Dilja, E. M. Lo- 
nea, E. M. Lupeni, din trans
porturi, comerț, I.G.L. Faptul 
că avem asemenea fenomene în 
activitatea de producție ne în
dreptățește să facem o imedia
tă legătură între acestea și 
munca de propagandă. Spunem 
acest lucru deoarece în toate 
localitățile municipiului, în u- 
nitățile noastre economice, ca 
și în instituții, activează orga
nizații de partid cu experiență 
în acest domeniu, învățămîntul 
dc partid, ideologic al cadrelor 
didactice, • al organizațiilor 
U.T.C. este deja temeinic or
ganizat, se țin expuneri, con
ferințe, se organizează mese ro
tunde, simpozioane, se desfă
șoară acțiuni cultural-educati
ve multiple și variate. Dar, tot
odată, se poate spune cu cer
titudine că numai rez-olvarea 
aspectului organizatoric nu este 
suficientă. Nu concepem nici o 
legătură mecanică între feno
menul economic și cel spiritual, 
dar nu putem accepta, și a- 
cest lucru ar trebui să-1 facă 
toate organizațiile de partid, ca 
activitatea politică să se desfă
șoare încă formal, fără efectul 
educativ scontat, cu slabe e- 
couri în conștiința oamenilor.

In municipiul nostru se ma
nifestă încă un număr destul 
de mare de stări infracționale, 
cazuri de risipă din avutul ob
ștesc. Mai există, din păcate,

M.
E. M.

or-

cetățcni care nu înțeleg că este 
necesar să presteze o muncă 
utilă pentru societate. In unele 
întreprinderi sînt aplicate, și u- 
neori cu multă ușurință, foarte 
multe sancțiuni administrative. 
Toate aceste aspecte negative 
demonstrează cu tărie și con
vingător că organele și orga
nizațiile de partid trebuie să 
sporească combativitatea pro
pagandei, să cuprindă în mai 
mare măsură în aria ci de in
fluențare pe toți acei care să
vârșesc abateri. Din acest punct 
de vedere se impune să sc facă 
mai mult în direcția mai bu
nei cunoașteri a oamenilor, și 
acest lucru c necesar atit în 
procesul muncii de zi cu zi în 
întreprinderi sau instituții, cît 
și în afara acestora, deci sub 
toate aspectele, pentru a desfă
șura o intensă și eficace ac
țiune de prevenire, la timp și 
în mod operativ, a oricăror 
tendințe, înclinații spre abateri.

Eficiența ereseîndă a comba
tivității propagandei își găsește 
izvorul și în cuprinderea în 
aria de influență a muncii po
litice și cultural-educative a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii. Cerința ce se impune 
în fața organelor și organiza
țiilor de partid este de a ac
ționa mai hotărît împotriva ma
nifestărilor de indisciplină, de 
încălcare a normelor de con
viețuire socialistă, pentru dez
voltarea respectului față de a- 
vutul obștesc, față dc legile 
țării, pentru întărirea legalită
ții socialiste. Organizațiile de 
partid, de masă și obștești din 
municipiul nostru folosesc in 
acest scop munca de la om la 
om, gazetele satirice, brigăzile 
artistice, consfătuirile și o se
rie de acțiuni cultural-educati
ve. Dar, asemenea forme ale 
muncii politice sînt sărace în 
conținut, nu reușesc să înrîu- 
rească pe un făgaș pozitiv con
știința oamenilor. In organiza
ții de partid ca cele de la 
E. M, Paroșeni, E.C.E. Paroșeni, 
I.G.L. Petroșani și Lupeni,

U.U.M.P., comerț Petroșani, Li
ceul Vulcan și altele atunci 
cind unii angajați săvîrșcsc a- 
baleri dc la disciplina muncii 
sau dc la normele de convie
țuire socialistă, în Ioc ca a- 
ccștia să fie supuși judecății 
drepte și intransigente a opi
niei colectivului, sint tratați cu 
duhu] blîndcții, cu îngăduință, 
lăsînd în ultimă instanță ca cei 
în cauză sâ se îndrepte de la 
sine. Aceasta demonstrează lip
sa dc combativitate, toleranța 
fală de lipsuri și abateri a or
ganizațiilor dc partid respec
tive, faptul că ele utilizează în 
mod formal și sporadic for
mele muncii politice. O ase
menea concluzie este valabilă 
pentru multe organizații de 
partid.

Trecerea în mod succint în 
revistă a unor deficiențe ce 
încă se mai manifestă în acti
vitatea de propagandă, aduce 
după sine o singură concluzie 
și anume necesitatea orientării 
tuturor forțelor celor ce lucrea
ză pe tărîmul ideologic, pentru 
a imprima propagandei un ca
racter mai activ, dinamic în 
toate domeniile. Va trebui ca 
toate organismele care desfă
șoară această activitate să-și 
reexamineze formele și mijloa
cele pe care le folosesc, să se 
ocupe cu mai multă responsa
bilitate de asigurarea unui bo
gat conținut acțiunilor educa
tive întreprinse.

Concentrarea tuturor forțelor 
într-un singur front, va conferi, 
cu siguranță, întregii munci de 
propagandă un grad mai înalt 
dc combativitate, de influențare 
crcpeîndă a conștiinței oameni
lor și în același timp, certitu
dinea că prevederile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie a. c. vor fi îndeplinite în
tocmai, toate acestea reflectîn- 
du-se în mod pozitiv asupra 
realizării sarcinilor mereu spo
rite ce sc pun în fața organi
zației municipale de partid.

0 INIȚIATIVĂ
Cu prilejul dării dc scamă și alegerii nou

lui comitet al sindicatului din cadrul O.C.L. 
Alimentara Petroșani, salariații acestei orga
nizații comerciale, s-au angajat să depună 
toate eforturile pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan ce le stau în față pe 
anul 1971 și în special în luna decembrie, 
„ Luna cadourilor1-.

In acest sens, ei s-au angajat ca în zilele 
de duminică 12 și 19 decembrie a. c. unită
țile de desfacere ale O.C.L. Alimentara, de
pozitele de gross și personalul T.A. să lu
creze cu program prelungit și peste rind. 
de la ora 8—13, activitatea respectivă fiind 
considerată muncă patriotică în cadrul în
treprinderii.

Astfel, în ziua de 12 decembrie 1971, la

,,Siguranță și măiestrie
(Urmare din pag. 1)

Ștefan Hora, Victor Dardau, 
Emerick Borșos, Radu Radu, 
Ioan Danciu, Rusal im Darău, 
Die Udeanu, Emil Stanciu, 
loan Dospea, Alexandru Cor
nea și Nicolae Dăscâlescu. 
Câștigătorii au primit premii, 
în obiecte, în valoare de la 
500 la 2500 lei, corespunză
tor clasificării obținute în 
concurs.

Deosebit de meritorii sînt 
rezultatele obținute de către 
Rusalim Darău, mecanic, și 
loan Despea, mecanic aju
tor L.D.E. care, situindu-se

//

pc locuri J, la faza regiona
lă, au câștigat dreptul de a 
participa Ja faza finală pc 
țară.

La festivitatea înmînării 
premiilor, tov. inginer Vasi- 
le Sile, a felicitat călduros, 
din partea Regionalei dc căi 
ferate Deva, câștigătorii con
cursului, întregul colectiv al 
Depoului de locomotive Pe
troșani care, sub îndruma
rea comitetului de partid, cu 
sprijinul organizației U.T.C. 
și comitetului sindicatului 
este continuu preocupat dc 
realizarea și depășirea sarci
nilor ce-i stau în față.

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

(Urmare din pag. 1)

nent de dorința și pasiunea de 
a se autodepăși in tot ceea ce 
fac pentru bunul mers ol pro
ducției șl îndeplinirea sarcini
lor economice stabilite de 
partid, intre care amintim pe 
minerii din brigăzile conduse 
de Constantin Bigu, Mihai Bu- 
zămurgă, Ion Borca, Marin Ciu
băr, Dionisie Policiuc, Vasile 
Mariciuc, pe minerii șefi de 
schimb de la abataje N. Bă- 
lăuță, N. Airinei, N. Lungu, G. 
Halunga și I. Mariciuc, pe arti
ficierii P. Florescu, I. Niculiță, 
I. Rotaru și R. Jir, pe șefii o- 
chipelor de revizii electromeca-, 
nice I. Martinelli, A. Balea, A. 
Săbău, P. Colda șl S. Stoica, 
ca și pe maiștrii mineri N. Ba-

MERITORIE
depozitele de gross, 70 de salariați au efec
tuat 350 de ore, la unitățile de desfacere, 550 
de salariați au prestat 2 200 ore, iar perso
nalul T.A. — 70 salariați — a efectuat 350 
de orc de muncă patriotică.

Cele 2 900 de ore lucrate, în conformitate 
cu angajamentul luat, au atras după sine 
rezultate valorice la desfacerea produselor 
alimentare care se< cifrează la suma de 
558 000 lei.

Această acțiune, ce se va desfășura și în 
ziua de duminică 19 decembrie a. c., repre
zintă nu numai o măsură organizatorică prin 
care se intensifică activitatea întregului co
lectiv al O.C.L. .Alimentara, ci constituie, în 
același timp, o inițiativă meritorie.

I

EXPLOATAREA
MINIERA g
nu TA

ș

i

Ii
-2

A- 
și P.

de

logh, T. Finta, P. Popa, 
Popa, I. Benche, I. locob 
loanici.

Un astfel de colectiv 
muncitori și cadre tehnice de
nădejde ne dă convingereo că 
ceea ce ne declara ieri șeful 
sectorului, ing. Ștefan Robu, se 
va împlini intoemoi : „Este a- 
cum in ambiția colectivului 
nostru să continuăm strădaniile 
și dăruirea in muncă incit să 
încheiem luna decembrie cu o 
depășire de plan de 1 000 to
ne, iar pe întregul an să ri
dicăm cotele sporului de pro
ducție peste sarcini la 8 400 to
ne de cărbune".

CONCURS
pentru ocuparea a

Concursul va avea loc în ziua 
de 20 decembrie 1971, ora 8, la 

sediul exploatării.
Salarizarea celor angajați sc va face conform II.C.M. 

914/1968.
Informații suplimentare sc pot obține Ia biroul per

sonal al exploatării.

TOVARÂSI »

Rimini tiling

DACA CONSTATAȚI

ABATERI LA LOCUL

DE MUNCA UNDE AȚI

FOST CHEMAȚI PEN

TRU PUȘCARE, REFU-

ZAȚI EXECUTAREA

PUȘCĂRII PINA CE

LOCUL DE MUNCA

NU MAI PREZINTĂ

PERICOL.

știm să muncim, dar și să bem. 
Neamțu-i hoț, Ha un pahar, 
și atit. Asta petrecere ? Stai, a- 
râi eu la tine. Ce, mă fițîi tu ? 
Și pușc la bătrinu' doua pa
hare. A făcut ochi mari. Am 
băut un5pe cane vin negru... 
Directorul nu și-a mai revenit... 
o săptămină. nDezaspru !", în
cheie Gusti-baci.

...Cind l-am intilnit, mai deu
năzi, pe Augustin Demeter am 
fost curios să știu dacă s-au 
mai îndreptat, intre timp, cele 
ce-i făcuseră singe rău de nu 
o mai pulul să rabde in șe
dință : „M-au supărat ei la 
mine, cind merge treaba țaco- 
țaca, nu pot să suport la ini
mă să toc... Mai sint cite unii 
care dau pe noi ca țiganii pe 
cai și nu grijit Io noi condiții 
de lucru. Ei zic fă asta, dar 
cum ? Că un cuvint dat pentru 
ceva, trebuie cintărit, măsurat. 
Degeoba zic fac, dacă nu văd 
și cum. Vine, o dată, la ortu' 
nosf directoru' general, Ro
man : „Ce-i hibă, de ce supă
rare la tine ?“ mlreabă. Spun 
la dinsu' tot. Facem atit, dacă 
dă la noi ce trebuie. „Ați în
țeles ?“ către ei, cei de la con
ducere. „Guști are cuvint și aia 
ține". Apoi către ai mei zic : 
brâcinaru ținut bine luna asta. 
Grijit la noi, săpat peste 100 
metri... Primesc telefon. Direc
toru’ : „Sănătoși ? Ce-ați fă
cut î" Zic : Bucuroși, cu salar 
frumos I Dinsu : „Vezi că mer
ge Ireoba ?!“ Eu : Dacă mai 
veniți la noi, mai lacem cile 
ceva... mai mult adică".

...Pășesc alături de omul care

a realizat cu oamenii lui un 
record care stă și azi in pi
cioare. Ride rar, dar plin, din 
tot trupul gros, cu gura ușor 
’întredeschisă. Și micșorează co
pilărește cite un ochi. El e cel 
care a pus umărul la deschide
rea minelor Uricani (aici, cu o 
brigadă de zece oameni - era 
prin 50-51 a izbutit in zece ani 
să taie zece kilometri de dru
muri pe sub pămint), Dilja, 
Paroșeni, Livezeni... Din „briga
da celor zece" mai lucrează și 
acum cu unul, Kalman Toth. 
Din „brigada recordului" ii 
mai are, in afară de „Ko-

da, bea și cite un pahar cu 
cel de înțeles. Dar la ort nu-i 
prieten cu nimeni adică nu face 
pe placul niciunuia care ar voi 
să lase pe ceilalți să tragă și 
pentru el. Altfel, „iasă haraba- 
buru din tot"...

Sini și din acei care mai a- 
runcă vorba cum că, așa, citeo- 
dată, Guști baci ceartă prea 
aspru față de greșeala omului. 
Eu știu ? Poate că s-o intim- 
pla, uneori, și astfel. Pare-mi- 
se că Miholcea, tehnicianul 
topograf, pe cind zăboveam pe 
o lugnă jos, la betonare - era

jos !...
Și o luară către locul unde 

se schimbase intre timp venti
latorul cu unul bun. Acolo, 
gazatorul, un momirlan, Costin 
se numea, gata să-l pună in

ce vrei să faci ?
- Păi, să-i dau drumul...
- Ai măsurat metanu’ ?
- Da, cum nu ?
Și-i și arătă că avea meta- 

nometrul in mină.
Tăcut, încordat, Guști baci 

iși ridică interferomelrul la 
înălțimea coloanei de aeraj 
și... peste 5 la sută metan I

AMBASADORUL
loman", ps Cos ach? Po
roșniuc „un copil de aur", 
cum se exprimă desp e el 
„șeful" lui, pe Blaziu Bleneși 
și pe un fost campion de la 
lupte libere, Alexandru Biro. 
Ultimul iși mai aduce aminte 
cum, o dată, cind a fost „moi 
liner”, a făcut-o boacănă, i s-a 
dot tălpășița din brigadă, l-au 
pus la haldă, mai bine de o 
lună, apoi inginerul a vrut să-i 
prelungească „exilul", iși lua
se omul gindul că moi are loc 
lingă ortaci. Căuta, oare unde 
să se ducă, încotro s-o ia ? Dar 
a venit Guști baci, l-a luat pri
etenește de braț și : „uite, nu 
mai umbla după altul loc, vino 
tot la brigadă !" Și, totuși. 
Guști baci susține că la ort 
nu-i prieten cu nimeni. Afară

cu noi și Poroșniuc, moldovea
nul, și asculta - îmi povestea 
cică pe vremea in care mine
reau la Paroșeni, in galeria 
principală transversală spre pu
țul auxiliar, de la orizontul 
575, se strinse metan mult, 
ventilatorul electric din bifurca- 
ția aflată la 200 de metri de 
front se defectase, iar cel pneu
matic din ort turbiona numai 
ocrul viciat, încerca să-l scoa
tă afară, dar tot el il resorbea. 
Intre timp, nimeni nu știa cit 
m’tan se adunase peste tot. 
Pe la jumătatea slilpilor, nici 
o lampă de benzină nu reu
șea să răminâ nestinsă. Guști 
baci văzu că vine și prof, pe 
galerie, inspre ei, cei de la 
front :
- Retragere, încetinare și

- Uite-aicea cit ii...
Și jap-jap, două palme zdra

vene.
- Dumnezeii tăi, mă, vrei să 

omori aici pe noi ?
— Păi...
- Nici un mucles I
...Era pentru intiia oară cind 

Guști baci a tras palme In 
mină, la un ortac.

Toți înghețară. Nici 
fu să nu-l pătrundă, 
măduva oaselor, frica, 
tunci ii atinsese ceva 
cele dezastrului care 
să-i înghită și se cutremurară...

unul nu 
piuă in 
Abia a- 
din re- 

putea

„transpirat" la sector decit 
după un timp îndelungat, cind 
martorii abia de-și mai adu
ceau aminte... Poate că azi 
toți vor fi uitat-o, doar gaza-

torul Costin n-o va uita...
...Dar e vreunul care să nu 

aibă proaspătă în memorie ac
cidentarea gravă a minerului 
Constantin Gioadâ î Cind, in 
schimbul cu pricina, - acum 
două ierni, prin ianuarie - s-a 
luat o armătură jos, o bucată 
mare de rocă, care nu suha, 
l-a surprins, l-a doborît și i-a 
strins bazinul, strivindu-i-l. Or
tacii l-au scos pe brațe, l-au 
pus in chiblă, l-au dus in 
grabă la urgență, li s-a spus 
că nu mai scapă, atita singe 
i s-a scurs... S-a înnegrit peste 
tot. Hemoragie internă. Opera
ția de-a doua zi a durat pa
tru ore, pină după miezul nop
ții... Clipele treceau amarnic 
de greu pentru Guști baci și
pentru ceilalți ortaci, căci ei
știau... Vegheau. Către zori au
auzit : „trăiește incă, mai e
speranță". Dar trebuia singe. 
Nici un ortac n-a fost să nu 
dea. La nouă dintre ei s-a po
trivit grupa... De două ori i 
s-a schimbat tot singele... A- 
poi, patru zile și patru nopți 
nimeni n-a dormit ca lumea. 
Nu treceau nici citeva ceasuri 
și pe Gusli baci il vedeai, iar 
și iar, pe coridorul spitalului, 
fără să scoată un cuvint. Cu 
toți puseseră bani, la o adică 
să-l ducă cu avionul, numai 
să fie salvat ortacul lor, lată 
a patru fetițe... A cincea zi, 
dimineața, pe ușa întredeschisă 
a salonului il zărește. Nu mai 
dormea. Era viu !
- Costică !!! Cum e ?
— Bineee, Guști baci I
Citeva momente nici nu l-a 

mai deslușit... I se împăienje
nise privirea lui Guști baci.

•** 1 [Ș

BAZA DE APROVIZIONARE Șl TRANSPORT
organizează concurs

pentru angajarea de gestionari ia 
Depozitul central de materiale Varnița

Concursul va avea loc în ziua de 22 decembrie 
1971, ora 8 la sediul Bazei de aprovizionare și 
transport din Petroșani, str. Mihai Viteazul nr. 3.

Salarizarea angajaților se va face conform prevederilor H.C.M. 914/1008 și instrucțiu
nilor in vigoare.

Informații suplimentare sc pot obține zilnic între orele 7—15 dc la serviciul depozite 
ol B A T.
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încheierea celui de-al treilea
Congres al Frontului Patriei 

din R. D. Vietnam
HANOI 18 (Agerpres). — La 

Hanoi s-au încheiat lucrările 
celui de-al treilea Congres al 
Frontului Patriei din R.D. Viet
nam. In încheierea lucrărilor a 
fost adoptată o rezoluție care 
a reafirmat hotărîrea întregului 
popor vietnamez de a purta 
lupta împotriva agresiunii im

perialiste americane pînă la 
victoria finală și de a îndeplini 
cu succes opera de construire 
a socialismului în R.D. Viet
nam.

In funcția de președinte al 
Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Patriei a fost rea
les Ton Duc Thang.

CU PRILEJUL ZILEI
DE 30 DECEMBRIE

CAIRO 18 — Co respond en- 
>5 tul Agerpres Nicolae N. 
5) Lupu, transmite : Cu prilejul 

zilei de 30 decembrie ziua 
<< proclamării Republicii, con- 
<< sulul român la Alexandria, 
?? Nicolae Ficiu, a organizat o 
<? scară culturală. A fost inau-

gurată, di această ocazie, ex
poziția de fotografii în cu
lori „Prin România contempo
rană" și au fost prezentate 
filme documentaro românești. 
Cu același prilej, consulul ro
mân a donat Bibliotecii Uni
versității din Alexandria, din

partea Bibliotecii Centrale do 
Slat din București, un marc 
număr do opere științifice.

Au fost de față cadre di
dactice universitare, oameni 
de cultură și artă, membri ai 
corpului consular.

STOCKHOLM 18 (Ager
pres). — La Fnlkenberg s-a 
disputat meciul dintre selec
ționatele Suediei și R.F. a 
Germaniei, contînd pentru 
..Cupa ligii europene* la te
nis de masă, Sportivii vest- 
germani nu obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul 
de 4—3.

★

Astăzi la București și Plo
iești se dispută două partide 
restanță din cadrul diviziei 
naționale A la fotbal. Pe sta
dionul Republicii din Ca
pitală se intilnesc, cu înce
pe e de ’a o ■» ’3.30, e< h pclc 
Rapid București și A.S.A. 
i ... Mu» c.j, iar la Ploh , i, c- 
ccliipa Petrolul din localita
te primește replica actualei 
lidere, formația U.T. Arad.

ternaționali ; Boboțov, Trin- 
gov și Pidevski (Bulgaria). 
Robatsch (Austria) și Florin 
Gheorghiu (România). Prima 
rundă se va disputa cu înce
pere do la ora 10,00.

do finală ale competiției. 
Partida retur so va desfășu
ra peste două zile, tot la Pa 
vis.

★

O nouă etapă 
tehnicii

MOSCOVA 1S (Agerpres). 
— .Plasarea pe orbite cir- 
cummarțienc a stafiilor auto
mate „Martc-2" și „Marte-3" 
deschide o noua etapă in 
dezvoltarea tehnicii cosmice, 
și constituie începutul unei 
noi ere tn studierea Univer
sului**, scrie, in ziarul , Prav
da", profesorul sovietic 1. 
Surkov. Cauza principală a 
deosebirilor dintre Pămînt, 
Venus și Marte, menționea
ză autorul, constă în faptul 
că aceste planete se află la 
distanțe diferite de Soare. In 
prezent, se presupune că no
rii care înconjoară aceste pla
nete s-au format în urma c- 
manării substanțelor gazoase 
din scoarța lor.

Apropierea aparatelor de 
măsură de .planeta roșie* va

1

in ăez volta rea ț i 
cosmice i
permite cercetarea mai exac- l 
tă a suprafeței acestui corp J 
ceresc, precum și studierea 1 
detaliată a unor zone greu \ 
accesibile. De asemenea, se l 
va putea determina compo- ’ 
nența atmosferei, temperatu- ) 
ra și presiunea atmosferică 1 
de la suprafața planetei. Cu ? 
ajutorul sateliților artificiali, 1 
subliniază profesorul Surkov, | 
vor putea fi efectuate hărți • 
ale reliefului marțian și vor ) 
fi dezlegate problemele gra- I 
vitaționale ale acestor plane- . 
te. Prin aceste informații ști- ' 
ința ra putea ajunge mai '< 
ușor la dezlegarea principa- 1 
Iclor probleme ale cosmogo- \ 
niei. precum și ale apariției | 
și evoluției planetelor siste- l 
mului nostru solar. |

I

Conferința U.D.E.A.C.
BANGUI 18 (Agerpres). — 

Ir. capitala Republicii Africa 
Centrală se desfășoară lucrările 
celei de-a șaptea conferințe la 
nivel înalt a șefilor de stat, ca
re fac parte din Uniunea va
mală și economică din Africa 
Centrală. La dezbateri participă 
președinții Albert Bernard Bon
go (Gabon), Ahmadou Ahidjo 
(Camerun), Marien N’Gouabi 
(Republica Populară Congo) și 
ffean Bedel Bokassa (Republica 
Africa Centrală).

Deschizînd lucrările reuniu
nii, președintele Jean Bedel 
Bokassa a relevat necesitatea

consolidării U.D.E.A.C., care are 
ca scop principal dezvoltarea 
colaborării economice între ță
rile membre pe calea lichidării 
barierelor și dificultăților exis
tente și a intensificării schim
burilor economice și comerciale 
in cadrul U.D.E.A.C. Șefii de 
stat examinează probleme lega
te de activitatea organizației, 
precum și o serie dc măsuri și 
hotărîri elaborate de Consiliul 
Ministerial al U.D.E.A.C., ale 
cărui lucrări au precedat con
ferința la nivel înalt a șefilor 
de stat.

întrevedere
chino-sudaneză

Negocieri 
comerciale între

a-

PEKIN 18 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, și 
alți conducători chinezi — 
DUnță agenția China Nouă —
au avut o întrevedere cu ge- 
neral-maior Khaled Hassan Ab
bas, vicepreședinte al Republi
cii Sudan, ministrul apărării și 
comandant suprem al forțelor 
armate populare sudaneze, ca
re se află la Pekin în frun
tea unei delegații oficiale. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

Premierul Consiliului de Stat 
a oferit un dineu în cinstea 
'delegației sudaneze. Ciu En-lai 
șl Khaled Abbas au rostit toas
turi.

--------♦ —

Int ensificarea
acțiunilor F.R.A

Canada și S.U.A.
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

— Negocierile comerciale din
tre Canada și Statele Unite, 
desfășurate cu prilejul reuniu
nii „grupului celor zece" de la 
Washington, s-au încheiat vi
neri scara, fără a se ajunge, 
după cît se parc la vreun a- 
cord, a anunțat un purtător de 
cuvînt al trezoreriei america
ne. Nici un comunicat nu va 
fi dat publicității de cele două 
părți, a adăugat el, precizînd 
că nu a fost fixată data even
tualei reluări a negocierilor bi
laterale.

Pe de altă parte, autoritățile 
americane au confirmat primi
rea mandatului de negociere 
cu care a fost împuternicit 
directorul general al comerțu- 

. lui exterior al Pieței comune, 
în vederea începerii tratativelor 
dintre Statele Unite și C.E.E.

>

DIN PRESA STRĂINĂ

„Sindicatele australiene

In ultimele luni, întreaga Aus
tralie a fost cuprinsă de pu
ternice mișcări greviste. Pentru 
prima dată în istoria acestei 
țări, lupta revendicativă a de
pășit limitele revendicărilor e- 
conomice obișnuite și ale cere
rilor de soluționare a conflic
telor de muncă dintre salariați 
și patroni, la ordinea zilei fiind 
puse cu toată acuitatea proble
me sociale.

Președintele Confederației 
Sindicatelor din Australia, Bob 
Hawk, animatorul acestei lup
te, a cerut, între altele, înce
tarea războiului din Vietnam, 
încetarea totală a contactelor 
cu autoritățile rasiste din Re
publica Sud-Africană, adopta
rea de măsuri împotriva crește
rii costului vieții, crearea unei 
bănci de credit în vederea fi
nanțării unui sistem cooperatist 
de construire a locuințelor și 
altele.

Conducerea Confederației 
Sindicatelor din Australia îm
părtășește părerea că agravarea 
nemulțumirilor pe plan social 
se explică, înainte de toate, 
prin faptul că astăzi, mai mult 
ca oricînd, marea masă a popu
lației dezavuează politica eco-

!\ITV)
nomică a autorităților guverna
mentale, aflate sub presiunea 
marilor monopoluri.

„Activitatea grupărilor mono
poliste, îndeosebi în sfera in
dustriei siderurgice, una din 
principalele ramuri ale econo
miei naționale, a declarat Bob 
Hawk, trebuie să fie controlată, 
întrucît ea afectează întreaga 
economie națională și exercită 
o influență dăunătoare asupra 
nivelului de trai al maselor de 
oameni ai muncii".

In privința participării popu
lației la activitatea politică și 
socială, conducerea sindicatelor 
australiene manifestă un inte
res deosebit. In Australia există 
maf multe parlamente decît în 
orice altă țară din lume. Unul 
federal, iar alte șase formate 
din două camere in statele care 
compun Australia. Reiese că, 
la 13 milioane de locuitori, 
există 13 camere parlamentare. 
In realitate însă, nieiunul din 
acestea nu are o semnificație 
deosebită. Rămîne deci sindica
telor sarcina de a activiza pă
turile largi la o viață socială 
și politică mai intensă.

0 La 'Accademia di Ro
mania" din capitala Italiei a 
fost organizată o masă rotundă 
pe tema : .Arta monumentală 
și activitatea de restaurări in 
România". Cu acest prilej, au 
vorbit prof. Paul Philipot-, di
rectorul Centrului internațional 
de studii pentru conservarea o- 
perelor de artă, din Roma, prof, 
l'ausla Gualdi, de la Universi
tatea din Roma, și prof, arhi
tect Cristian Moisescu, de la 
Direcția monumentelor istorice 
din București. Au participat, 
prof. Alexandru Bălăci, direc
torul .Bibliotecii Române din 
Roma", specialiști și un nume
ros public.
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| munitalea Economică Europea- 
“ nă împiedică dezvoltarea indc-

© Președintele Partidu
lui Congresul Național pen
tru independența Madagascaru
lui (A.K.F.M.), Richard Andri- 
amanjato, a subliniat că aso
cierea Madagascarului la Co-

Ipendentă a țării. El s-a pro
nunțat pentru retragerea Rcpu- 
B blicii 

| Piața
B tarea
I țările

Malgașe din asocierea la 
comună și pentru dezvol- 
relațiilor economice cu 
socialiste.

10 Guvernul Unității Popu
lare va expropria in cursul 
I anului viitor 1,5 milioane hec

tare de păduri, care vor fi 
(integrate în patrimoniul fores

tier național, a declarat minis- 
agriculturii,I trul chilian al 

Jacques Chonchol.
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Luind această hotărire, prin 
care se mărește aria proprie
tății de stat, a spus el, guver
nul a avut în vedere inten- 

direc-sificarca eforturilor în 
ția conservării, refacerii și dez
voltării fondului forestier, în 
corelație cu cerințele existente 
și de perspectivă ale economiei 
chiliene.

★

Incepind de astăzi în aula 
Institutului dc Petrol, Gaze și 
Geologie din Capitală, echi
pele do șah ale Austriei, Bul
gariei și României, compo
nente ale grupei a 5-a preli
minare a campionatului eu
ropean dc șah îșl vor disputa 
primul Ioc care asigură pro
movarea in turneul final din 
1973. Competiția se anunță 
deosebit de interesantă dato
rită participării la acest tur
neu a cinci mari maeștri in

★

BERLIN 18 (Agerpres). — 
După o zi de odihnă, turneul 
internațional masculin de 
handbal din R.D. Germană a 
continuat la Schwerin cu dis
putarea a trei partide. In 
două jocuri echilibrate, echi
pa secundă a R.D. Germane 
a învins cu scorul de 13—12 
(6—8) selecționata Iugoslaviei, 
iar reprezentativa Ungariei a 
dispus cu 20—19 (10—6) de 
formația Cehoslovaciei. In 
cel dc-al treilea meci al zilei, 
prima reprezentativă a R.D. 
Germane a întrecut cu 15—9 
(4—5) echipa Danemarcei.

★

PARIS 18 (Agerpres). — 
Echipele masculine de volei 
Racing Club și Zbrojovka 
Brno s-au întîlnit la Paris 
în primul lor meci din opti
mile de finală ale .Cupei 
campionilor europeni1*. Vo
leibaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria în patru seturi 
cu 15-7, 12—15, 15—2, 15—9, 
luînd o serioasă opțiune pen
tru calificarea in sferturile

MOSCOVA 18 (Agerpies).
— înainta de ultima rundă, 
în turneul internațional de 
șah „Memorialul Alehin" de 
la Moscova s-au jucat parti
dele întrerupte din rundele 
anterioare.

Korcinoi a pierdut la Hort 
șl' la Tukmakov, iar Balașov 
l-a învins pe Olaffson. S-au 
încheiat remiză partidele 
Tukmakov — Bronstein, Len
gyel — Byrne și Tal — Sa
von.

Clasamentul înaintea ulti
mei runde : 1. Stein (U.R.S.S.)
— 10,5 puncte ; 2—3. Smîslov,
Karpov (ambii U.R.S.S.) —
10 puncte ; 4-5. Petrosian, 
Tukmakov (ambii U.R.S.S.)
— 9,5 puncte ; 6. Bronstein 
(U.R.S.S.) - 9 puncte ; 7—10. 
Spasski, Tal (ambii U.R.S.S.), 
Hort (Cehoslovacia). Byrne 
(S.U.A) — 8,5 puncte: 11— 
13. Korcinoi, Savon (ambii 
U.R.S.S.), Olaffson (Islanda)
— 7,5 puncte ; 14. Gheorghiu
(România) — 7 puncte ; 15— 
17. Balașov (U.R.S.S.), Parma 
(Iugoslavia), Uhlmann (R D. 
Germană) - 6 puncte ; 18.
Lengyel (Ungaria) — 4 punc
te.

Karl Mar.x Statd, ccl de-al 4-lea oraș ai R. D. 
Germane, care arc o populație de 300 000 de lo
cuitori, a devenit un oraș modern. Această nouă 
calitate este dală de cele 6 725 de apartamente, 
crcșcle și grădinițele, care totalizează 3 358 de 
locuri, și celelalte edificii construite în ultimii 
ani, în orașul care poartă numele celui mai 
mare fiu al poporului german, Karl Marx.

In foto : Drept omagiu adus lui Karl Marx, 
sculptorul sovietic Lev Kerbcl, a dăruit ora
șului acest monument.

• La Budapesta a fost sem
nat acordul privind schimburi
le comerciale pe anul 1972 în
tre R.P. Ungară și R.D. Ger
mană. După cum relatează a- 
genția MTI, valoarea schim
burilor de mărfuri dintre cele 
două țări se va ridica, în 1972, 
la suma de 12 milioane ruble.

® Comisia pentru apărare a 
Organizației Unității Africane, 
ale cărei lucrări se desfășoară 
Ia Addis Abeba, a elaborat 
un plan dc acțiune pentru 
lupta împotriva colonialismului 
portughez, apartheidului și ra
sismului din Africa australă. 
Printre recomandările comisiei, 
care urmează să fie supuse a- 
probării conferinței șefilor de 
stat africani din luna iunie 
1972, de la Rabat, figurează 
crearea unui birou pentru a- 
părare în cadrul Secretariatu
lui general al O.U.A., care ar 
urina să aibă sarcina de a se 
ocupa de problemele referi
toare la securitatea statelor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane. Comisia reco
mandă, de asemenea, crearea 
unui comitet permanent pentru 
apărare al O.U.A.

R. F. a Germaniei

■fc
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în Bolivia
LA PAZ 18 (Agerpres). — 

Ministrul informațiilor, Hugo 
Gonzales Rioja, a anunțat că 
guvernul bolivian a hotărît să 
pună în stare de urgență toate 
forțele de siguranță ale țării, 
informează agenția Associated 
Press. In declarația sa, Rîoja 
a recunoscut că hotărîrea gu
vernului este determinată de 
intensificarea acțiunilor Frontu
lui Revoluționar An ti imperialist.

După cum s-a mai anunțat,' 
Frontul Revoluționar Antiimpe
rialist din Bolivia — din care 
tac parte comuniștii, socialiștii, 
reprezentanții sindicatelor și ai 
altor organizații de masă — 
s-a format în luna noiembrie 
ca o mișcare de rezistență îm
potriva regimului colonelului 
Hugo Banzer, instalat la La 
Paz prin lovitura militară din 
august 1971.

BONN 18 (Agerpres). — Du
pă cum s-a mai anunțat, la 
Bonn se desfășoară lucrările 
Congresului extraordinar al 
Partidului Social-Democrșt din 
R.F. a Germaniei. Delegații au 
reluat, după o întrerupere de 
patru săptămîni, dezbaterile pe 
tema reformei organizării parti
dului, începute la precedentul 
Congres Otraordinar — men
ționează agenția D.P.A. In șe
dința de vineri a Congresului, 
u luat cuvîntul președintele 
P.S.D.G., Willy Brandt. După 
ce a salutat semnarea de către 
reprezentanții R.F.G. și R.D.G. 
a acordului dintre cele două 
guverne cu privire la traficul 
de tranzit al persoanelor civile

și bunurilor între R.F. a Germa
niei și Berlinul occidental, 
Willy Brandt a subliniat că a- 
ceasta înseamnă realizarea u- 
nui prim-pas 6pre normalizarea 
relațiilor dintre ambele state 
germane în spiritul coexisten
ței pașnice.

Vorbitorul și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că Par
lamentul și guvernul său a 
convenit asupra procedurii de 
ratificare a tratatelor încheiate 
de R.F.G. cu U.R.S.S, și cu Po
lonia, documente ce au * ' 
trimise Bundesratului, la 
decembrie a.c. Cancelarul fe
deral a făcut apoi apel la o- 
poziția creștin-democrată să-și 
revizuiască atitudinea față de

semnarea celor două tratate și 
să nu se mai opună politicii 
guvernului față de țările socia
liste, „politică ce se bucură de 
aprobarea majorității covîrșiton- 
re a populației vest-germane".

n Anglia a fost realizată o platformă cu pernă de aer 
destinată transportului instalațiilor dc excavarc și dragare, 
care poate fi utilizată atît pe apă, cît și pe uscat. Plat
forma este construită pe 6 pontoane, este propulsată de 
un motor de 65 C.P. și lucrează cu o încărcătură netă de 
20 tone. Aerul este asigurat de 2 ventilatoare centrifu
gale, fiecare cu propria sa sursă de energie, care împreună 
cu motorul, sistemul de răcire, rezervorul dc benzină sînt 
montate pe un cadru secundar, pe punte. Intre cele două 
ventilatoare se află o cabină de comandă.

In foto : Platforma cu pernă construită In
Anglia.

Ravagiile produse de căderea 
unui meteorit în Argentina

BUENOS AIRES 18 (Ager
pres). — lu zorii zilei de 18 
decembrie, locuitorii orașului 
argentinian Mar Del Pluta au 
fost treziți de o puternică ex
plozie. Un meteorit a căzut 
cu o „viteză cosmică" in a- 
propierea orașului. In căde
rea sa, meteoritul a provocat

un adevărat uragan. Viteza 
viatului a depășit 2G0 kilo
metri pe oră. Norii care s-au 
adunat au întunecat cerul ca 
noaptea. Concomitent, tempe
ratura aerului s-a ridicat la 
40 grade Celsius. Stihiile na
turii s-au liniștit doar spre

Furtuna dezlănțuită de că
derea meteoritului a provo
cat considerabile pagube ma
teriale. Acoperișurile a nu
meroase clădiri au fost luate 
de vfnt, zeci de arbori și 
stilpi telegrafici au fost, du
horiți, legăturile telefonice 
au fost întrerupte.

0 Secretarul federal pentru 
comerțul exterior al Iugoslaviei, 
Muhamcd Hadjici, a primit pe 
Gogo Kozma, adjunct al mi
nistrului comerțului al Alba
niei, care se află la Belgrad, 
in fruntea unei delegații, pen
tru tratative în Vederea încheie
rii acordului comercial pe 1972. 
Convorbirile, menționează a- 
genția Taniug, s-au referit la 
comerțul pe anul în curs și 
la perspectivele dezvoltării 
schimburilor pc anul viitor.

0 La Cairo a fost dat pu
blicității comunicatul privind 
vizita efectuată în Republica 
Arabă Egipt dc Lajos Feher, 
vicepreședinte al guvernului 
R.P. Ungare. Părțile, se arată 
în comunicatul difuzat de a- 
genția MTI, au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre cele 
două țări și au hotărît crea
rea unei comisi guvernamenta- 
tale mixte pentru colaborare 
ecorîomică.

© Corespondentul Agerpres, 
Ștefan Deju, transmite : O dele
gație dc specialiști a Ministe
rului Muncii al Republicii So- 
cialis.te România, condusă de 
Mircea Voinescu, prim-adjunct 
al ministrului, a vizitat R.D. 
Germană, unde a avut con
vorbiri cu șeful Oficiului de 
Stat pentru Muncă și . salarii 
din R.D.G., Horst Rademacher, 
și a vizitat întreprinderi și 
instituții din această țară, in- 
formîndu-se asupra probleme
lor salariilor și normării mun
cii.

© La 17 decembrie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-468". La bordul 
satelitului sînt instalate apara
te pentru continuarea exploră
rii spațiului cosmic, anunță 
agenția TASS.

0 Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a hotărît să amîne 
pentru luni ședința consacrată 
discutării conflictului indo-pa- 
kistanez, care urma să aibă 
loc vineri seara.

„Sâptămîna 
studențească 

pentru unitatea 
tortelor 

antiimperialiste** 
CIUDAT DE PANAMA 18 

(Agerpres). — „Săptămîna stu
dențească pentru unitatea for
țelor antiimperialiste" — acțiu
ne organizată de tineretul stu
dios din Panama — s-a desfă
șurat sub semnul luptei’ pentru 
restabilirea suveranității țării 
asupra Zonei Canalului.

Luînd cuvîntul la întrunirea 
studențească, care a marcat 
încheierea manifestărilor orga
nizate în cadrul acestei acțiuni, 
Omar Torrijos, șeful guvernu
lui panamez, a reafirmat holă- 
rîrea autorităților de a obține 
la convorbirile ce se desfășoa
ră în prezent la Washington o 
revizuire a tratatului din 1903, 
astfel îneît să se recunoască 
expres câ Zona Canalului trece 
sub jurisdicția națională a sta
tului panamez. Torrijos a afir
mat că, în cazul cînd neeocic- 
rile vor eșua, poporul panamez 
va lupta pentru integritatea 
țării.

T V
DUMINICA 19 DECEMBRIE

8.15 Gimnastica pentru toți. 
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiara.
14,00 Sport. Concurs interna

țional de gimnastică 
modernă. Transmisiune 
de la Szombathcly (în
registrare). Handbal 
masculin : Cehoslovacia 
— România.

1G,2O Postmeridian.
18,05 Film serial pentru ti

neret : .Planeta gigan- 
ților".

18,55 Vetre folclorice : In Bis
trița Năsăudului.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici. Ca
valerul Floricică și scu
tierul său : „Expediția".

19.30 Telejurnalul de scară.
20,00 Reportaj TV’: „La școa

la virtuții".
20.15 Film artistic : „Profeso

rul distrat".
21,50 „Nicolae Leonard” — 

Festivalul Național de 
operetă — Galați 1971.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Box : Polonia — Româ

nia. înregistrare de la 
Opole (partea I).

LUNI 20 DECEMBRIE
10,00—17,00 Pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,00 Ecranul — emisiune de 

informație și critică ci
nematografică.

18.30 Intcrprcți de muzică 
populară : Dumitru So- 
pon și Ion Fărcaș.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici. Ca
valerul Floricică și scu
tierul său : „Scutierul".

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Un sat în provincia 

Quang Nam" — film 
documentar premiat la 
Festivalul de la Leip
zig — producție a Stu
diourilor Mișcării de E- 
liberare din Vietnamul 
de Sud.

20.15 Roman foileton : ,.David 
Copperfield".

21,05 Reportaj TV' : „Prima
rul".

21,25 Steaua fără nume — 
muzică ușoară.

22.20 Din țările socialiste. 
R.P.D. Coreeană.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22.45 Box : înregistrare de la 

Opole (partea a Il-a).

DUMINICA 19 DECEMBRIE

PROGRAMUL, 11 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,08 Ilustrate muzicale; 9,00 
Ora satului; 10,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 10,30 Pa
rada cîntecului; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,30 Noi 
înregistrări de muzică popu
lară: 13,45 Unda veselă; 14,15 
Muzică ușoară; 14,25 Trans
misia alternativă a repri
zei a Il-a a meciuri
lor Rapid — A. S. A. Tg. 
Mureș și Petrolul — U.T.A., 
restanțe din campionatul di
viziei naționale A de fotbal; 
15,20 Hai la joc, flăcăi și fete; 
15,40 Vedete în recital; 16,00 
Selecțiuni din opereta „Far
mecul unui vals"; 16,30 Cintă 
Denise Constantinescu, Julia 
Iglesias, Luigi Ionescu, Rita 
Pavonc și Giorgio; 17,00 Se
rial radiofonic pentru tinerii 
ascultători; 17.30 Estrada du
minicală; 19,00 Radiojurnal: 
20,00 Tableta de seară; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 In ritm de 
dans; 22,50 Moment poetic; 
23,00 Meridiane melodii; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Tiparul — Întreprinderea poligrafic^ Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 3M


