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♦ Colectivul I.I.L. Petroșani și-a îndepli nit planul dc pro
ducție pe 8 luni cu 13 zile înainte de termen.

întreprinderea de industrie locală, singura 
de acest fel din Valea Jiului, am aflat ari, și-a 
Îndeplinit cu 13 zile mai devreme, planul de pro
ducție pe 8 luni la toate capitolele activității. 
Valorificarea resurselor colectivului, respectarea 
procesului tehnologic, au condus la realizarea 
tuturor obiectivelor prevăzute in planul de pro
ducție. Mobilizat de organizația de partid și 
sindicat, harnicul colectiv de muncitori, tehnici
eni și ingineri, și-a realizat și depășit angaja
mentele reînnoite, pe întregul an. Pentru a afla 
mai detailat, cum a reușit colectivul I.I.L. Petro
șani această performanță, ne-am adresat tovară-

șului ing. EMERIC FARKAȘ, directorul întreprin
derii, pe care l-am rugat să ne redea o defini
ție succintă a emulației care a impulsionat co
lectivul.

- Cred că aș putea numi rezultatele ob
ținute „obișnuite", pentru că omogenitatea co
lectivului nostru, dăruirea și hărnicia, sint crite
rii de prim ordin. Angajamentul anual, la pro
ducția globală, a fost depășit cu 450 mii lei, iar
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Creația artiștilor plastici 
amatori —- ancorată in 
realitatea zilelor noastre
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Rubrica: adunări gene
rale ale oamenilor muncii 
cuprin7ind relatări ale re
dactorilor despre dezbate
rile de la E M. Paroșeni 
și Grupul de șantiere „Va
lea Jiului" al I.L.H.S.
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Rubrica „Breviar", cu 
știri inferne dc ultimă oră 
din domeniul social-eco
nomic

Manifestări peste hotare 
consacrate sărbătoririi zi
lei dc 23 August

Rubrica SPORT

Stema municipiului 
PETROȘANI

i\ fost pusă in aplicare liotărîrea conducerii de partid și 
• stal, privind instituirea de steme pentru Județele și 
unicipiile țării. Redăm mai jos stema municipiului nostru :

Scut împărțit prin linii in forma de Y răsturnat;
Herul din stingă, in cîmp albastru, un ciocan pneumatic de 
mină în auriu ; in cartierul din dreapta, în cîmp auriu, o lampă 
de mină in negru cu flacără roșie; în cartierul Inferior o in
trare in mină avind bordură din piatră redată in argintiu, iar 
interiorul in negru; in centrul galeriei sint plasate două cioca
ne argintii încrucișate.

In partea centrală a stemei este așezat -in scut mai mic 
avind stema Republicii Socialiste România, pe un fond iormat 
in partea stingă de steagul partidului, iar in dreapta de stea
gul țării.

Denumirea municipiului este înscrisă cu litere de aur pe 
o eșarfă roșie in afara sculului și anume la baza acestuia.

Unul din destoinicii meseriași 
ai U.U.M. Petroșani este elec
tricianul Nicolae Lupăescu, din 
secția sculărie.

stautaneul 
in timpul 
plozor.

In cele 11 zile lucrătoare de cînd lucrează ..în plin" la execuția 
galeriei transversale spre stratul 13, orizontul -140, brigada de mi
neri condusă de G'ieorghe Grigoroaie din sectorul III al minei 
Dilja a reușii să avanseze cu o medie zilnică de 3,3 ml. In con
dițiile durității mari a pachetului de roci pe care le străbate lu
crarea de pregătiri, această avansare constituie un autentic suc
ces al vajnicilor mineri din brigadă, care au reușit să realizeze 
in medie un randament de 2 mc/post, cu 0,10 mc/post peste 
cel planificat. Cele patru schimburi ale brigăzii sînt conduse de 
către minerii Iile și Constantin Poșîrcă. Vasile Matraș și Bela 
Szabo. Eforturile pe care le depun minerii brigăzii au ca scop 
grăbirea punerii în funcție a noilor capacități de producție în 
straiele 7 și 13 ale blocului V.

Cimpa

Obiectiv
Întreaga capacitate creatoare a colectivelor, mobilizată pentru

înfăptuirea sarcinilor Conferinței Naționale a Partidului

liciunul din orașele nipone 
nu este înconjurai de o vene- 
rație comparabilă cu cea pe ca- 

Ș re o Inspiră Kyoto. Laturile re- 
marcablle ale acestui sentiment 

$ constau atit în profunzimea și 
Ș durabilitatea Iui. cit și în ex- 
Ș tensia sa printre cei peste o su- 

tă milioane locuitori ai insule- 
lor japoneze. Oricare dintre in» 

Ș terlocnlori va menționa pentru 
5 orașele Tokio Yokohama Osa-

Profil

I
predat t optim de aplicare și la mina Petrila
cu patru luni

i
i*
1

I

apta cu timpul 
tă o temă p 
și-au asumat-o oame

nii transportului in comun. 
Ei au dat o galerie de per
sonaje întreprinzătoare, de o 
cutezanță in stare să capti
veze întreaga activitate a u- 
nui oraș setos de viață și 
acțiune. Oamenii care au do- 
bindit ȘTIINȚA DE A MUN
CI. știința de a determina 
clipa să lucreze pentru ei sînt 
din ce în ce mai mulți în Va
le. GHEORGHE SCARLAT es
te unul dintre aceștia. „Nu e- 
sistă salariat la I.G.C. Petro
șani care să nu-1 cunoască" 
— mi-a spus cineva de la ga
raj. Și. intr-adevăr n-a fost 
nevoie să mă informez prea 
mult. „Șeful de garaj ? Veniți 
cu mine". Și iată-mă stind de 
vorbă cu „nea Gheorghe". 
cum i se mai spune aici.

— Ciți ani aveți in munca

— E o adevărată perfor
manță — remarc.

— Nici chiar așa — îmi re
plică „nea Gheorghe". Sint 
anii mei de meserie și atit. 
In cartea mea de muncă scrie 

r asta: locul activității 
„transporturi Petroșani".

- Probabil, multe lucruri 
interesante mi-ațl spune, aș 
dori însă să vă opriți mai 
mult la unul singur: ce re
prezintă pentru dv. noțiunea 
de timp ?

— Cum să spun ? Eu m-am 
deprins cu ideea că nti tre
buie să aștept, cum a zis ci
neva, să fie omul sub vremi, 
ci invers. Așa că, țin s-o iau 
timpului inainte.

— Cum ?
— Simplu: liicrînd aici

unde se hotărăște bunul mers 
al transportului in comun, 
timpul a fost o cerință la zi, 
descoperindu-mi și vocația de 
cronometror. Era nevoie ? Si
gur că era. Dar trebuia să fiu 
eu acela ? Aici răspunsul poa
le fi negativ: adică de ce 
să-mi creez o obligație în 
plus ? — mi-ar fi putut spu
ne cineva. De ce să-i supăr 
pe șoferi, pe meseriașii au
to ? Ia să-mi văd de-ale me
le. Dar asta nu e o mentali
tate de om integrat deplin in 
timpul său — așa consider 
eu. Cind ști că in fața Irans-

I

(Continuare în pag.Treizeci și opt.
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mai devreme
Devansările termenelor de 

predare a obiectivelor este țe
lul comun al tuturor colective
lor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ale Șantierului de con
strucții forestiere industriale 
Cimpa. In ajunul marii sărbători 
a Eliberării patriei, un nou drum 
auto, Ohaba—Comarnic în lun
gime de 6,5 km, așteaptă comi
sia de recepție a beneficiarului 
pentru a fi pus în funcțiune.

Constructorii forestieri au re-
4 

a-
ușit să grăbească cu peste 
luni darea în folosință a 
cestui drum, planificat a se pre
da abia la 30 decembrie a.c. Din
tre formațiile de lucru partici
pante la execuția obiectivului 
se evidențiază brigada condusă 
de Alexandru Caraiman, echipe
le conduse de comuniștii Ște
fan Predulescu și Petru Anghel 
precum și muncitorii loan 
Parșol — artificier, Mihai Cio- 
vică — escavatorist, llie Clucă 
— cilindrist și Șlelan Barabaș — 
autogrederist.

Mobilizatoare prin însăși e- 
sența ei, chemarea adresată po
porului de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la tri
buna Conferinței Naționale a 
partidului, de a înfăptui cinci
nalul în patru ani și jumătate, 
a devenit pentru fiecare om al 
muncii din patria noastră un 
riguros program de lucru.

In acest context, la mine
le Văii Jiului, îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
producție, valorificarea mai bu
nă a resurselor, folosirea inten
sivă a capacităților de produc
ție, folosirea cu randament 
maxim a celor 360 de minute 
pentru a contribui la creșterea 
productivității muncii, consti
tuie cale sigură pentru orice 
colectiv în realizarea obiecti
velor propuse.

Izvorînd din preocupările de 
zi cu zi la locul de producție 
valoroasele inițiative ale mine
rilor au prins teren în mai 
toate colectivele miniere din 
bazin, confrunțîndu-se încă o 
dată conștiința lor cetățeneas
că. vitalitatea, forța de muncă, 
elanul creator. La Uricani, Lu
peni, Aninoasa, Vulcan și chiar 
la Lonea, inițiativele au găsit 
teren propice, s-au statornicit 
ca la ele acasă; un număr de 
peste 123 de brigăzi — după

• Din 49 brigăzi de producție numai 8 au 
îmbrățișat inițiativele ;

• Transportul în subteran, o sursă nedo
rită a risipei de timp ;

• La frontul de lucru fondul de timp folo
sit cu intermitențe ;

• Eugen Voicu și ortacii săi au îmbrăți
șat, din imbold lăuntric, inițiativa lupenenilor ;

• Inițiativele cunoscute la modul ge
neral..

studii premergătoare efectuate 
— au trecut la aplicarea lor. 
Reducerea pierderilor de timp 
și asigurarea unei continuități 
la predarea schimbului „din 
mers”, chiar la frontul de lu
cru, asistența tehnică satisfăcă
toare, echilibrată în toate 
schimburile, întocmirea unor 
planuri de măsuri judicioase 
pentru cîștigarea minutelor <e 
se pierdeau în aprovizionare Și 
transport, sînt numai cîteva din 
măsurile impuse de inițiativele 
ale căror rezultate se fac din 
ce în ce mai simțite în acti
vitatea minerească.

Existența acestor inițiative,

din păcate, nu a găsit peste 
tot înțelegere și teren de apli
care. La mina Petrila de pildă, 
acolo unde există un colectiv 
omogen, recunoscut în toată 
Valea Jiului, inițiativele și a- 
portul lor nu sînt cunoscute decît 
din ziare, iar din 49 de brigăzi 
de producție numai 8 au pre
luat „ideile” ortacilor de la 
Lupeni, Aninoasa și Uricani, și 
asta la modul personal. Nu es
te de mirare că în primele 14 
zile ale acestei luni, mina Pe
trila înregistra un minus, la 
producția de cărbune de 4 612 
tone, în ciuda faptului că sec
torul III avea un plus de 167 
tone, iar IV 684 tone. In timp

ce sectorul II al minei, cu front 
de lucru și efectiv de muncă 
complet, realizase numai 73 Ia 
sută din sarcinile de plan, iar 
sectorul V, un minus de 2 500 
tone, se năștea o firească în
trebare i „S-au folosit oare ca
pacitățile de producție la în
treaga lor valoare ?“ Discutînd 
cu minerii, ni se contura tot mai 
clar ideea că din numărul de 
49 de brigăzi care lucrează în 
abataje și la deschiderile de 
front, numai 7 au planul rea
lizat și chiar depășit'. Eugen 
Voicu, Năstase Zamfir, Con
stantin Alexe, Alexandru Ghi- 
șan, Petru Tătar, Eugen Tamaș 
și Arpad Kadar, sînt oameni 
care trăiesc cu acuitate valoa
rea fiecărui minut din timpul 
lor de muncă. Fără a anticipa 
în vreun fel rezultatele viitoare 
am reținut decizia, hotărîrea 
fermă și entuziastă a celor an
gajați în această pasionantă

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a J-a)

5 ka, Nagoya dimensiunea
5 lor umană, industrială, tehnică. 
Ș Pentru Kyoto va păstia însă o 
Ș dimensiune distinctă — destul 
«j de dificil explicabilă, dar, cert 
Ș cu multe determinări psiho-et- 
$ nice și care nu s-a alcătuit în- 
$ tr-o cavalcadă de cîteva dece- 
Ș nii, călcate de buldozere și su- 

pertancuri petroliere, ci intr-o 
Ș curgere de peste un mileniu — 
Ș și anume pe cea istorică. Fiind- 
Ș că pînă la 1868 — debutul pe- 
$ rioadei Melji — capitala impe- 
Ș rială a Japoniei, in sens politic, 
$ cultural, artistic, tradițional, a 
Ș fost Kyoto. Tocmai această lun- 
•5 gă epocă de preponderență i-a 
Ș imprimat acestui oraș o simbo- 
Ș iică alcătuită din toate manifes- 
$ țările umane, din tot ce iormea- 
Ș ză substanța istoriei — și care, 
Ș prin aderența ei de esență, con- 
5 tinuă să intereseze omul de as- 
$ lăzi.

I
(Continuare în pag. a 4-a)

llie \ ASILE

NEVOIA DE SPINALA
O zi memorabilă în care
a răsărit soarele libertății 

pe pămîntul României
„In conștiința poporului nostru va rămînc neștearsă recunoștința față de comuniștii 

antifasciștii, față dc toți patrioții care au luptat cu neînfricare, jertfindu-și chiar viața pen
tru înfringerea hitlerismului, pentru deschiderea drumului României spre progre$ și socialism".

In aceste zile din miez fier
binte de august întregul nostru 
popor retrăiește intens reme
morarea gloriosului act istoric 
săvîrșit acum 28 de ani s Vic
toria insurecției naționale 
antifasciste armate orga
nizate și conduse de că
tre P.C.R. care a deschis po
porului nostru drumul eliberă
rii, al prefacerilor revoluționa
re al trecerii la înfăptuirea re
voluției populare, al construirii 
depline și definitive a societă
ții socialiste în patria noastră.

încununarea luptelor revolu
ționare desfășurate de-a lungul 
secolelor de către forțele îna
intate ale poporului român îm
potriva exploatării și asupririi 
pentru independență națională 
și progres social cu actul de

(clin Cuvintarea
marea adunare populară

la 23 August 1944, constituie o 
cotitură hotărîtoare în istoria 
României.

Răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste — arăta tovarășul

Și

tovarișului NICOLAE CEAUȘESCU, la 
din Capitală — 20 august 1971)

profunde schimbări revoluționa
re, înfăptuirii idealurilor de 
libertate și dreptate socială și 
națională ale poporului român. 

In situația în care se afla

EVOCĂRI
Nicolae Ceaușescu — a marcat 
o cotitură istorică în dezvolta
rea României, lupta antifascis
tă, democratică transformi n- 
du-se rapid intr-o mișcare so
cială de o amploare cum nu u 
mai cunoscut istoria țării și 
care a deschis calea celor mai

țara noastră în 1944 — cînd a- 
gentura hitleristă din România 
aservită în întregime impe
rialismului german ducea o po
litică profund antinațională — 
singura cale imperioasă și ime
diată. pentru salvarea a în
săși existenței naționale a

României a fost insurecția ar
mată. Bazat pe cunoașterea ca
racterului progresist, popular 
al luptei împotriva dictaturii 
militaro-fasciste, partidul s-a 
preocupat de ridicarea la lup
tă a maselor largi populare or
ganized înarmarea oamenilor 
muncii, și constituirea lor în 
formații de luptă patriotică ca
re, alături de armată, au par
ticipat din primul moment la 
înfăptuirea cu succes a insurec
ției armate. Forțele patriotice 
și armata au dus lupte e- 
nergice și grele, au dat jertfă 
de sînge pentru eliberarea ra
pidă a Capitalei, a principale
lor centre economice Și obiec
tive importante din țară, reu
șind ca pînă la 31’ august să 
elibereze Muntenia, Dobrogea, 
Oltenia, Banatul și partea de 
sud a Transilvaniei.

Prin aceste victorii forțele 
insurecției naționale au adus o 
contribuție deosebită la dezor
ganizarea sistemului hitlerist 
de apărare din Balcani, au 
deschis direcția strategică a 
văii Dunării spre Budapesta și 
Viena. grăbind astfel înfrînge- 
rea Germaniei hitleriste.

„Angajîndu-se în războiul 
antifascist cu toate rezervele 
de care dispunea — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — ar
mata română a purtat alături 
de Armata roșie, grele lupte

Lt. col. Istudor CORCOZ

(Continuare In pag. a 2-a)

Am să vorbesc astăzi despre doi mineri, două biografii 
prea puțin asemănătoare, dar care au un punct comun, foar
te înalt: FRUMOSUL.

Unul e șef de brigadă, dintre cei mai vestiți șefi de 
brigadă din Vale. Ciștigă bine, anul trecut a plecat in 
străinătate, a intrat in muzee. A avut acolo lingă Tizian sau 
Rafael REVELAȚIA frumosului. A încercat chiar să scrie 
în cîteva rinduri prietenilor despre „ce e vorba“ in fiecare 
tablou, ce a simțit el cînd... S-a întors in țară. A mai trecut

iI I II1

1

o jumătate de an. Așteaptă acum mașină. Cind au auztt-o 
și pe asta au început oamenii să murmure: Ne lasă omul 
nost’ I

Nu, nu i-a lăsat omul lor. I s-a oferit, e drept, un post 
călduț, tot cu același salar, bineînțeles. A refuzat categoric. 
Omul era al minei, omul era al oamenilor săi. Frumusețea 
nu era doar un simplu decor, se topise undeva in adincurile 
sufletului său.

Celălalt miner e vagonetar. Acolo, pe vagonete, cu cretă 
a încercat primele portrete: vagonetul nu mai trebuia 
semnat: PURl'A o semnătură. încet, încet a început să 
stăpînească pensula, creionul. încet, încet liniile profilelor 
sale au ajuns mai sigure, mai ferme. A ajuns cu timpul 
să lucreze în orice : materia nu putea rezista mîinilor sale. 
Și omul acesta — un incontestabil talent — visează acum 
statui, fresce minerești (altarele noastre 
îmi spunea).

ale minerilor

★
Doi mineri, doug biografii distincte 

punct comun, foarte înalt: frumosul.
Doua biografii reunite sub același titlu : 

spirală".

dar care au

Nevoia

un

de

Lucian STROCHI
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Creația artiștilor-> ->

plastici amatori -
ancorată în realitatea 

zilelor noastre
Pc lingă cluburile «lin Valea Jiului, gravitează diverse 

cercuri in enrfrul efirera se cultivă talentul. se însușește o 
tehnică adecvați, se asimilează o indispensabilă, acum, < ui
tară de specialitate. înființarea unui cerc de artă plastică 
nu e un lucru oarecare — prin intermediul Iui sc poate 
realiza o educație artistică sau se poate perverti trustul : 
talentul poate progresa sau poate fi îndrumat pe cărările 
superficiale ale pitorescului și facilului. Vrem să se înțelea
gă că un cerc artistic implică o responsabilitate cetă
țenească.

La clubul din Petrila am fost in sala cercului de artă 
plastică înființat în urmă cu un an de către artistul plastic 
amator Dumitru Muscalii Sc pare că acest cerc a doblndit 
o anume rezonanță, e cunoscut localnicilor dintr o expoziție 
organizală in primăvară Fiind vorba de o activitate artis 
liră creatoare, există o instabilitate a membrilor — rămin 
doar cei care au taicnl plastic.

Privind tablourile aflate cam peste toi. am încercat un 
sentiment ciudat, parcă eram smuls din prezent și plasat 
mtr-un timp istoric imprecis Am văzut naturi moarte, por
trete si compoziții. Ym constatat că Ia Petrila se află ti 
neri talentați Petru Peteleu (strungar la l U.M. Petroșani). 
' alent Ladfslan. Dosa Iosif și alți elevi. Partea cea mai cu
prinzătoare a lucrărilor aparține conducătorului cercului. 
Dumitru Mim alu. „Scenă din neolitic", „Mircea la Călucă- 
reni (inspirat după ..Scrisoarea a III-a a lui Eminescu, mi 
-se spunea). „Romeo și JuIieYa” — iată doar trei tablouri al 
căror subiect ni-l arată pe pictor ca fiind un imaginativ 
paseist. Dacă mai adăugăm și cromatica bogată, hotărit 
romantică (ne spunea că tehnica romanticilor a studiat-o 
îndelung și minuțios), avem imaginea completă a artistului 
amator Lucrările vădesc pină la acest stadiu un refuz al 
actualității. Ori. e fapt cunoscut acum, artele plastice au 
evoluat intr-un necontenit dialog cu realul.

Ne-am întrebat, dinaintea lucrărilor plastice, de cc nu 
participă Ia acest cerc și profesori de desen, care, fără în
doială. sint la școlile din Petrila. Dacă elevii (de la școlile 
nr l și 5) au astfel de ocupații artistic-creatoarc, cum sint 
călăuziți de profesori ? Prezența lor ar fi necesară in ca
drul cercului pentru a le transmite membrilor, in mod sis
tematic. o sumă de cunoștințe din istoria artei, adică să li 
se formeze o cultură plastică. Exact necesitatea care se 
desprinde din tablourile, schițele, etc. de la cercul plastic 
al clubului petrilcan.

Pictura însemnează talent dar și meșteșug care se în
sușește pină Ia un punct. Iată de ce in pictură sint școli, 
curente, grupări, direcții, formate, de obicei, în jurul unui 
maestru. Ystăzi. pentru a fi un veritabil creator e necesară 
cunoașterea adincă in domeniul respectiv. Altfel, felurite 
primejdii îl pindesc pe artist.

Este vrednică de stimă munca membrilor cercului de 
artă plastică de la Petrila, dar e timpul ca ei să-și întoarcă 
privirea spre realitate, din care să se inspire și creația lor.

Ts.

în competiție cu timpul
(Urmare din pag f) 

portului în comun sc ridică 
atftca probleme, nu poți sfa 
cu miinile în sin. Trebuie să 
cauți soluții pe măsura rea
lității. să forțezi vremea să 
lucreze in folosul tău. Și. din 
acest punct de vedere, exem
plul și cuvintul comuniștilor 
au avut un rol hotăritor in 
stimularea activității noastre. 
In primnl semestru noi am 
reușit să ne depășim sarcini
le cu 6 Ia sută, iar reducerea 
prețului de cost cu aproape 
500 de mii Iei. Eu m-am zbă
tut să întronez aici o discipli

nă — am 81 dc autobnze și 
peste 100 de șoferi — in fie
care zi se ivesc noi și noi 
probleme, sint sigur, că fără 
asta circulația ar ii greoaie, 
și ar fi discuții cn călătorii. 
Deservim toate localitățile din 
Vale, șl pentru a face față 
marilor solicitări trebuie să 
fiu In garaj Ia ora 4 diminea
ța și să plec după ora 22. Cred 
că am găsit o explicație la 
ceea ce căutați: sarcinile com
plexe ale transportului în co
mun. in viitor, ne obligă, mă 
obligă pe mine, să învăț, cu 
toți cei 38 de ani de trans
port. A birui timpul înseam

nă a ști să te perfecționezi. 
Nu cred că poți mișca auto
buzele și oamenii, fără a ști 
de unde să te apuci. Iar mun
ca te așează zilnic în fața u- 
nor probleme inedite, și cum 
ziua de mîinc se prefigurea
ză și mai incărcată de res
ponsabilități azi. nu văd altă 
soluție decit aceea de a le 
instrui in continuare

împletind armonios activi
tatea de șef de garaj, cu ne
cesitățile orașelor Văii. Gheor- 
ghe Scarlat, s-a situat întot
deauna in fruntea acțiunilor, 
și astăzi, la cel 61 de ani este 
prezent in lot locul, se bucu
ră din plin de reușita activi
tății sale și are satisfacția da
toriei împlinite.

O ZI MEMORABILA
i,i care a răsărit surde liberlatii

pe pămîntiil României
(Urmare din pag I) 

pentru eliberarea definitivă a 
patriei, a participat la elibera
rea Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînr’i la Infrîngerea capitală a 
Germaniei hiUerisle înscriind 
astfel o luminoasă pagină de 
eroism și glorie în istoria 
României".

Memorabilul act de la 23 Au
gust 1944 s-a impus atenției 
pe plan international încă din 
prima clipă a declanșării sale. 
Personalități politice, presa 
vremii și radioul din țările 
coaliției antihitleriste Și din 
majoritatea celor neutre au re
marcat însemnătatea politică și 
militară internă și internațio
nală a actului din acel august 
de foc 1944. ..La 23 August — 
— sublinia delegatul Uniunii 
Sovietice, Andrei Vfșinski. la 
Conferința de pacc de la Pa
ris — cînd nu erau încă evi
dente perspectivele desfășurării 
viitoare a evenimentelor mili
tare și cînd soarta Germaniei 
era departe de a fi clară — 
politica externă a României a 
luat o întorsătură neașteptată 
România a încetat complet ope
rațiunile militare împotriva U- 
niunii Sovietice pe toate tea
trele de război, a ieșit din răz
boiul împotriva Națiunilor Uni
te a rupi legătura cu Germa
nia și sateliții săi, a intrat in 
război de partea Națiunilor U- 
nite împotriva Germaniei și 
Ungariei. Prin aceasta Româ
nia a acordat ajutor Națiuni
lor Unite și în primul rînd U- 
niunii Sovietice care mai mult 
decit celelalte țări a suportat 
atacurile militare din partea 
Germaniei și a sateliților ei". 
La rîndul său ziarul american 
„New York Times" din 25 au
gust 1944 aprecia că actul de

la 23 august va fi consemnai 
de istorie „ca unul din cele m ii 
hotărîloare evenimente ale în
tregului război".

Anii care s au scurs de la 
evenimentele din august 1944 
au fosl ani de adinei și fecunde 
prefaceri revoluționare în viața 
stalului și poporului nostru, ani 
de muncă încordată, dc efor
turi stăruitoare pentru vinde
carea rănilor războiului și re
facerea economiei naționale, 
pentru propulsarea întregii țări 
pe magistrala progresului ne
întrerupt, Calea deschisă dc ail- 
gust 1944 a permis înfăptuirea 
unor transformări revoluționare 
calitative în patria noastră, as
tăzi situîndu-se între țările cu 
o industrie aflata în plin pro
ces de dezvoltare și moderni
zare, cu o agricultură înainin- 
tă.

In relațiile sale cu toate ță
rile lumii țara noastră promo
vează neabătut principiile in
dependenței și suveranității na
ționale. deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și ajutorului re
ciproc. Militînd consecvent pen
tru pace și securitate interna
țională, pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu țările 
socialiste, pentru extinderea re
lațiilor cu toate statele fără 
deosebire de orînduire socială, 
partidul și statul nostru nu 
ignorează faptul că imperialis
mul, forțele reacționare con
temporane mențin încă perico
lul de război întrețin o stare 
de încordare și creează surse 
de conflict în diferite puncte 
ale globului. Aceasta explică 
preocuparea permanentă a con
ducerii de partid și "de stat 
pentru întărirea continuă a ca
pacității de apărare a patriei, 
pentru exercitarea de către toți 
oamenii muncii a înaltei în
datoriri patriotice de apărare

a independenței și suveranității 
noastre naționale, a cuceririlor 
revoluționare, înfăptuite în anii 
construcției socialiste. Acesta 
este sensul măsurilor luate 
dc partid și guvern pentru for
marea gărzilor patriotice și pre
gătirea militară a tinerelului.

Imbinînd activitatea produc
tivă, creatoare, cu prcgă'irca 
militară, luptătorii gărziloi pa
triotice din Valea Jiului, Li a- 
firmă hotârkea lor nestrămu
tată de a fj gata oriei nd să ;> po
rc cu abnegație cuceririle re
voluționare, independența i 
suveranitatea patriei noasti'

„Apărarea patriei — arata ’o-, 
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, comandant su
prem al Forțelor Armate — es
te o datorie a fiecărui cetă
țean : în condițiile de azi în ca
zul unui război, nu numai ar
mata. ci toți cetățenii trebuie 
să fie gata de a lupta pentru 
apărarea libertății, suveranității 
și independenței patriei.

Apreciem că un război an’.i- 
imperialist. un război de apă
rare nu poate fi decit un război 
popular Și că victoria se va ob
ține nu numai pe frontul de 
luptă ci prin lupta generală a 
întregului popor".

Trăind împlinirea idealurilor- 
sal.- de libertate, pace șj pro
gres. poporul nostru își în
dreaptă cu recunoștință gînd '1 
spre fiii patriei noastre care 
ou luptat cu vitejie fără sea
măn. cu abnegație și profund 
patriotism neprecupețindu-și 
sîngele și chiar viața pentru e- 
liberarea țării și infrîngerea 
fascismului. înscriind astfel cea 
mai luminoasă pagină de e- 
roism și glorie, in istoria Româ
niei.

Covor dc petale.

Contraste
...L-om cunoscut la o ședință... 

mai bine, poate, nici nu-I cunoș
team. Sau, poate...

Cibi Martin... miner „acciden
tat" la un deget se „MINDREȘ- 
TE" cu 135 zile de boală... Cine
va spunea pe bună dreptate că 
„dacă se accidenta la un picior 
stătea, poate, un DECENIU cu 
foaie de boală". Despre el nu 
mai am ce vorbi. Poate, cititorul, 
își va spune singur părerea. Au
torul acestor rinduri, o tras con
cluzia... despre, el.

■A
...Comunistul Ceuță Mihai — un 

miner șef de brigadă, destoinic, 
modest, (in gesturi sou in vorbe) 
se ridică și cere cuvintul :

— „Ne-am gîndit — spune el 
— să depunem eforturi deosebite 
pentru realizarea sarcinilor — ce 
ni se cuvin — din hotăririle de im
portanță vitală, reieșite din Do
cumentele Conferinței Naționale 
a P.C.R. din iulie a.c."...

Și opoi, continuă... „ne-am gin- 
dit, împreună cu ortacii mei șefi 
de schimb, mineri și ojutori mi
neri, vogonetari, lăcătuși ți elec
tricieni de mină să ne organizăm 
mai bine munca. La blocul III, 
sectorul I, unde lucrăm noi, sint

izbitoare
potru abotaje cameră foarte 
foarte apropiate. Pe un pe
rimetru restrins. La unul din ele 
se face asigurarea (armarea), la 
altul, se execută găurile pentru 
pușcare, la al treilea se încarcă și 
se urmează frontul de lucru... 
ne-am gindit, că s-ar putea ca 
Io cele patru abatoje să fie UN 
SINGUR șef de brigadă. El ar fi 
CAPABIL, după părerea mea și 
a ortacilor mei, să coordoneze, 
singur operațiile prevăzute in ci- 
clogramă (monografia de arma
re)

Despre discuția de mai sus, se 
va moi scrie ! Se va mai scrie 
mult... Așa s-a născut o nouă ini- 
țiotivă la Mina Uricani, exploa
tare fruntașă în acest an, pe Va
lea Jiului.

Se vor mai face calcule și com
parații, dar despre aceasta, in 
alte materiale care vor urma...

★

Doi oameni, două atitudini, do
uă concepții de viață. Vom scrie 
încă despre ei ; cu omărăciune și 
indignare despre cel dinții, cu 
nețărmurită bucurie și entuziasm 
despre cel de-ol 2-îea !

Ștefan CONYICSKA, 
tehnician principal C.C.P.

mini-
ȘTiINȚA-TEHNICA » ȘTIINȚA-TEHhiCA

Răspundem celor 
ce ne scriu

• DUMITRU TUDORESCU, 
Petroșani. Redut crea de im
pozit pentru unele categorii 
de ^alariați este reglementa
tă prin Decretul nr. 153/1954 
și Decretul nr. .564/1968 în 
sensul că angajaților, care au 
în întreținere mai mult de 3 
persoane, impozitul ’ aferent 
veniturilor realizate la locul 
permanent de munca lf se 
reduce cu 30 la sută, dacă sa
lariul tarifar brut nu depășeș
te 2500 lei lunar.

Cu privire la a doua între
bare vă comunicăm că ince- 
pind cu 1 septembrie puteți 
solicita înscrierea la Univer
sitatea populara care funcțio
nează pe lingă Casa de cul
tură Petroșani.

< M1HAI SĂVI Ț. Petrila. 
Din s> risoarea dv. rezultă că 
arhiva întreprinderii unde ați 
muncit intre anii 1942—1944, 
» distrusă in timpul răz
boiului. In această situație 
sinteți îndreptățit, în calitatea 
dv. de angajat, să cereți re
constituirea vechimii in mun- 
<ă prin martori, intervenind 
în acest scop la comitetul 
sindicatului din întreprinde
rea unde munciți.

4* UN GRUP DE MAIȘTRI 
MINERI. Iiipeni. Rugăm luați 
cunoștință d<- cele cuprinse 
in consultația juridică, apă
rută în ziarul nostru nr. 7088 
din 10 august a.- , cu privire 
la efectuarea orelor suplimen
tare și plata pentru munca 
prestată in aceste ore.
• EFTIMfE MARINA, Pe

troșani. Intrucft în urma de
cesului copilului dv. nu aveți 
în întreținere mai mult de 3 
persoane, nu sinteți in drept 
să beneficiat! de redurerea 
impozitului cu 30 la sulă,
• CAROL NAGY, E. M. 

Bârbătenl. Adresațl-vfi me
canicului șef ol exploatării, 
persoana în măsură să vă dea 
tonte îndrumările competen
te privind- formalitățile nece
sare întocmirii dosarului pen
tru inovația despre care ne 
scrieți.

RÎNDURI PENTRU
ILIE MATEI

..Doresc ca instanța să fie cit mai indulgentă și să mi se 
dea o pedeapsă cit se poale de mica deoarece fiind în stare de 
ebrietate nu mi-am dat seama ce fac...".

Av onul supersonic 
al viitorului

Cercetătorii de la Centrul <. 
cercetări din Langley al NASA 
efectuează un studiu general 
al caracteristicilor structurale 
aerodinamice și propulsive pe 
care ar trebui să le aibă avio
nul dc transport supersonic 
„dm generația a 11-a", prevă
zut să zboare în deceniul ur
mător. Acest nou SST (Super 
Sonic Transport) ar avea o a- 
ripă in formă delta mai mult 
sau mai puțin pură, ar cintări 
aproximativ 300 t și ar avea 
viteza de croazieră de Mach 
2,7 (circa 3 000 km/h) la 18 000 
m înălțime.

Acest „Super-Concorde" ar 
avea raza de acțiune de peste 
9 000 km. El va fi dotat cu un 
nou tip de motor cu reacție 
denumit motor cu ciclu varia
bil. El ar furniza o propulsie 
de 27 t și ar funcționa în dublu 
flux. Este prima încercare de

HAIDE

asociere a acestor două formu
le într-un singur motor.

Un nou procedeu 
de transplantare 

a ficatului
In R.F. a Germaniei a fost 

elaborat un nou procedeu de 
transplantare hepatică prin ca
re ficatul poate fi conservat 
pină la 12 ore după extracție, 
fără a fi vătămat. Procedeul a 
fost dezvoltat de chirurgul co
reean dr. Ciong Su Lie, de la 
Clinica universitară din Bonn.

Metoda concepută de dr. Lie 
este simplă și puțin costisi
toare. întregul „aparat de con
servare" constă, practic, din- 
tr-un vas de sticlă in care se 
așează organul saturat cu o so
luție. Un alt vas, umplut cu 
gheață, servește răcirii, iar to
tul se acoperă cu o pînză ste
rilă, Rolul principal revine so
luției cu care este Îmbibat fi
catul. Ea se compune dintr-un 
amestec de glucoză și potasiu, 
ale căror proprietăți sistează 
procesul de descompunere.

Încă înainte de extirpare, 
ficatul este umplut timp de 
zece minute cu această solu
ție, pină cînd este saturat. So
luția, avînd o temperatură de 
patru grade, Lăcește organul, 
aducîndu-1 la temperatura de 
8-10°. Apoi, ficatul golit dc sin
ge este extras și ambalat rece 
și steril. Din trei în trei ore 
trebuie pompată din nou so
luția. Datorită marii concentra
ții dc glucoză și potasiu se îm
piedică pierderea de energie, 
iar procesul metabolic se men
ține. Pînă acum, dr. Lie și-a 
experimentat cu succes metoda 
la porci. Toate animalele au su
praviețuit experienței. După 
părerea chirurgului coreean, 
un ficat astfel conservat ar 
putea imediat fi transplantat 
unui om.

Radiotelescop 
gigant

In munții din sud-veslul 
S.U.A. va fi construit, în ur
mătorii 4—6 ani, un radioteles- 
cop gigant de o sensibilitate 
foarte mare, el puțind capta 
semnale provenite din puncte 
situate la 13—16 miliarde de 
ani lumină. Rețeaua de antene
alo acestui radiotelescop se va 
întinde pe o distanță de 40 km.

Cu sîinburi cil tol.„ LOTO : V. IORDACHESCU

Am transcris cu exactitate — 
Iile Matei — (zis Dinuț) o parte 
din rugămintea ta adresată com
pletului de judecată aflat in sa
la clubului sindicatelor din ora
șul Vulcan in data de 7 august 
a.c. Nicf unul din cei peste 400 
de vulcânenî aflați in sala in 
care erai judecat nu puteau cre
de că tu, un parazit al socielă- 
țiL un individ care din 1962 de 
cînd ai terminat profesionala, 
nu ai muncit decit cîteva Juni, 
vei avea tupeul să spui că vrei 
o pedeapsă mai ușoară, mai pe 
placul tău. Legea e lege pentru 
toți. E votată de oameni, adică 
de noi șl tot noi trebuie să o 
respectăm. Tu însă, un vechi re
cidivist vrei să țl se tolereze 
actele antisociale, manifestările 
huliganice. Nu. nn-ți poale ac
cepta nimeni o asemenea pre
tenție. Ai avut destule ocazii să 
te convingi de acest lucru, să 
reflectezi asupra drnmulni gre
șit pe care ți Lai ales in viață. 
După ce In prealabil ai mai fosl 
condamnat de două ori. pentru 
scandaluri, ultraj la bunele mo
ravuri, acte de huliganism, lată 
că arum pășești pentru a treia 
oară pragul penitenciarului, un
de urmează să Ispășești o 
altă pedeapsă de trei ani 
și trei luni. Adică Ja cel 
29 de ani al tăi. calificai 
fiind in meseria de electriclâț 
constructor. In loc să te afli pe 
un șantier de construcții, acolo 
unde muncesc oameni harnici și 
pricepuți, vei fi nevoit ca. in lo
cul obișnuitei salopete de mun
citor, să Îmbraci hainele vărga

te primite din magazia peniten
ciarului.

De fapt tu singur ți-ai făcut-o 
și de data asta. Singur, cil mina 
ta. Ai mers pe data de 27 iulie 
a.c. la bufetul din piața orașu
lui af consumat acolo un kilo
gram de țuică, apoi rom șl coniac, 
după care ai venit in restaurantul 
„Straja' șf, nici una, nici alta, 
te-al adresat (știi tu cum) către 
doi cetățeni să-ți dea dc băut. 
Văzînd că ești refuzat, ai înce
put să-ți încerci forța pumnilor 
asupra celor doi. ai răsturnat 
mese, ai aruncat cu scaune prin 
local, ai făcut ca mulțl consu
matori să părăsească restauran
tul din cauza ta. Pentru asta 
ești condamnat acum.

Ziceam la început că peste 
490 de vulcăneni te priveau, iar 
tu țineai capul aplecat. Din cînd 
in cind doar aruncat in sală 
clte-o privire căutind chipul a- 
celeia care te-a hrănit, muncind 
șl pentru line. E vorba de soția 
ta. femeie muncitoare, cuminte. 
N-al ascultat de sfaturile ei șt 
nici de ale adevărațltor prieteni, 
n-ai vrut să înțelegi că legea nu 
iartă pe nimeni.

Ți-am scris aceste rinduri gîn- 
dlnd că. poate in penitenciar vei 
medita asupra situației tale de 
pină acum șl te vel decide insiir- 
șlt să revii hoiărît să muncești în 
meseria iu care te-ai calificat, 
să pornești pe drumul urmat de 
toți oamenii cinstiți — al hărni
ciei și demnității omenești.

k PRIETEN AR U
Vulcan
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CALEIDOSCOP

ORIZONTAL : 1) Jucător l.i 
Jiul; 9) Pepiniera Jiului;'10) 
Georgescu, Dodu, Ștockcr, Ton
ta (pl.); 11) La Tonta!; 12) Lo
vit pe urină!; 13) Are o limi
tă la echipele de tineret; 15) 
Primite de fotbaliști după 
meci; 17) La Libardi !; 18) Tre
cut pe extremă!; 19) Slab și 
nu prea!; 20) Oprit neregle- 
îpentar; 26) Fotbalist la noi; 
28) Mingi la meci; 29) La Fă
gaș!; 30) Portar al Jiului; 31) 
Ritm lent; 32) In retur!; 34) 
L* lașii; Ș6 Șut... gol?; 38) A 
arăta un foțbal curat; 41) Hai
de Jțullj 42) Intră în culorile 

43) Joacă la Jiul; .44)

VERTICAL: 20) In poarta 
Jiului! 21) La balon!; 37) Țel!; 
22) Plasă; 23) Țin loc de minge 
pe maidan; 24) Stă cu spatele; 
25) „Jiul"; 391 In pasă!; 40) 
Doi jiuliști; 2) Mulțescu ! ; 
29) Unde joacă U.T.A.; 3) E n- 
bruptă; 16) Petroșani (pl.); 4) 
Nume feminin; 13} Fosl fotba
list la Farul; 33) Comparativ 
pentru un șut puternic; 5) Se 
impari după meci; 27) La Sto- 
ian!; 6) A presta un joc fru
mos; 19) Joacă la Jiul; 7) La 
Lender li 14) Cursă de urmări
re pe teren; 8) Cursă (fig.); 
35) Repriză !.

V. MOLODEȚ

Colecție neobișnuită
Ziaristul Leonid Godin din Moscova are 

în locuința sa o colecție cu lotul neobișnui
tă : peste 120 de clopote rusești dc diferite 
mărimi, c^re au fost slrînse de colecționar 
in timpul călătoriilor sale prin țară.

Dintre piesele unice, sint de menționat o 
serie de clopoței ornamentați cu desene și in
scripții foarte vechi, clopote de 24 și 32 de 
kilograme etc.

Cutremure
Ultimele date statistice, publicate de In

stitutul seismologie din Roma, arată că în ul
timii 70 de ani. In Italia au avut loc peste 
150 de cutremure de gradul 7 pe scara Mer- 
calli.

Pulsar
inginerii lirmei americane „Hamilton 

Watch" au pus la punct un nou lip de ceas 
de mină electric, denumit „Pulsar". Experi
mentarea orologiului a arătat că el poate mer
ge n ei n tors. timp de 800 de ani.

Criminalitate
In prezent în țările capitaliste are loc un 

asasinat la fiecare 20 de secunde. Potrivi! da
telor oficiale, criminalitatea in S.U.A. a cres
cut de 11 ori mai repede decît numărul popu

lației. In ultimii șapte ani numărul crimelu; 
a sporit cu 183 la sula, in special in rîndul 
tinerilor intre 15 și 25 de ani. In R.F. a Ger 
maniei numărul agresiunilor cu arme de fo> 
s-a dublat din 1962. Statisticele poliției vest- 
germane arată că în 1969 au fost comise 2 02:! 
de crime, în 1970 — 2 403, iar în 1971 -
2529. In ce privește Anglia, numărul asasina
telor a ajuns de la 15759 in 1960. la 41 0t>' 
in 1970.

Decan de vîrstă
Decanul de vîrstă al populației din Coas

ta de Fildeș este Moussa Ouattara, care d< 
curind a împlinit 162 de ani. El locuiește la 
Arrah, un mic sătuleț situat ia 200 km de A- 
bidjan și a lost căsătorit de 13 ori. Ouattara 
a avut doar 13 copii, unii din ei trăind astăzi 
în Ghana.

Cu prilejul ultimei sale vizite în Ghana 
peste 117 persoane s-au prezentat lui Ouatta
ra, anunțtndu-1 că sjnl nepoții săi.

Fără cravată
In marea sa majoritate, populați* mascu

lină din Cehoslovacia consideră că pentru un 
bărbat cravata este un detaliu vestimenlai 
prea puțin practic, arată un sondaj efectuai 
de specialiștii Institutulbi pentru cercetări știin
țifice a industriei textile din Liberec. 85 la su
la din cei chestionați au declarat că se sini' 
mult mai in largul lor fără cravată.
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s Folosirea rațională și eficientă a efectivelor.
pff Creșterea productivității muncii.
g* Crearea tuturor condițiilor pentru buna 

funcționare a utilajelor tehnologice de extrac
ție.

jg Accelerarea vitezelor de avansare

Majoritatea vorbitorilor pațti- 
ripnnți la dr/batcrile adunării 
ginerele a oamenilor munefî de 
în mina Paroșcm, examlnînd re
alizările pozitive ale colectivelor 
de muncitori, ale brigăzilor cotc 
și-au realizat sarcinile la planul 
de extracție, au insistat in a-și 
manifesta nemulțumirea pentru 
modul ineficient de utilizare n 
zestrei de utilaj modern ce se 
găsește in dotarea acestei tine
re unități miniere, pentru de
fectuoasa aprovizionare a locu
rilor de muncă productive din 
subteran cu cele trebuincioase. 
Au fost vizate, mai ales 
modul cum organul colec
tiv de conducere al unității a 
urmărit și aplicat în viată pla
nurile de măsuri elaborate și 
adoptate in adunările generale 
precedente.

In rezoluția Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Rp- 
mân cu privire la realizarea îna
inte de termen a planului cin
cinal 1971—1975. se spune : 
..Pentru punerea în valoare a re
zervelor de sporire a producției 
industriale... un obiectiv esen
țial il constituie ridicarea mai 
rapidă a productivității muncii.

La mina Paroșeni neîndeplini- 
ren alît a randamentului planifi
cat în abataje cit mai ales a ce
lui pe exploatare au constituit 
ru predilecție subiecte ale dez
baterilor adunării oamenilor 
muncii.

Cauzele principale pentru ca
re randamentul in abataje a fost 
îndeplinit doar in proporție de 
83.8 Ia sută au fost surprinse în 
cuvinlul lor de către loan Bigu. 
miner sectorul If Ioan Demeter

Dimensiunile concrete ale angajării
Cu șase luni de zile in urmă, 

mai precis la precedenta adu
nare generală a oamenilor mun
cii din cadrul Grupului de șan
tiere „Valea Jiului" al I.L.H.S., 
a avut loc dezbaterea cifrelor 
de plan pe inlregul an 1972. Cei 
rare au asistat atunci la discu
ții, la întreaga desfășurare a a- 
dunării generale, au avut pri
lejul să-și formeze o primă idee 
despre responsabilitatea sporită 
de care este capabil un colectiv 
de constructori. Și, tot ei. mar
torii de atunci ai dezbaterii, se 
pot convinge astăzi, că vorbele 
rostite in adunare de mulți din
tre vorbitori — muncitori, ingi
neri. tehnicieni — nu au rămas 
fără acoperire in iapte, că „teo
ria" a fost confirmată prin prac
tică. pe șantier, o muncă rod
nică. de netăgăduită măiestrie 
șl conștiință profesională ast
fel incit lucrările preconizate a 
se executa în semestrul I al a- 
nnlui au fost realizate CU O 
LUNA ÎNAINTE DE TERMEN. 
Astfel, adunarea de care amin
team a căpătat o vie materiali
zare. care încununează cu me
ritate laude munca constructo
rilor. Un singur exemplu — e- 
di fi cal or pentru colectivul 
I.L-ELS. — tl constituie termina
rea lucrărilor la umplutura ba
rajului. și a altor lucrări — re 
«.opționale și predate beneficia
rilor — care cumulează aproxi
mativ 80 la sută din totalul lu
crărilor speciale ce se execută 
în această etapă. In prezent se 
efectuează ultimele operațiuni 
înainte de nmplerea cu apă. a 
viitorului lac.

(Urmare din pag. /) 

întrecere de a-și face cît mai 
deplin datoria.

Intr-o discuție cu privire la 
această întrecere care se a- 
nunța „tfndva" pasionantă, 
ir.g. Marin Răduț, șeful secto
rului IV ne-a spus : 

-i Nlcolac Croitorii mineri la 
sectorul 1. maistrul Iosif BarzoL 
Din cele spuse de ei s-a des
prins faptul <8 tăierea și încăr
carea mecanici în abataje — ca
le principală de sporire a ran
damentelor și de eliminare a e- 
fortului fizic — s-n realizat în 
proporție de 91 la suta, că în
treruperile si dereglările pro-

Adunări 
generale 

ale 
oamenilor 

muncii
cesului de extracție, determinate 
de defecțiuni electromecanice la 
utilajele tehnologice și instala
țiile de transport, au fost frec
vente. Pe de altă parte a reieșit 
«ă aprovizionarea defectuoasa 
cu materiale și piese de schimb 
a condus și ca la realizarea u- 
nor viteze de avansare cu peste 
9 ml mai mici decît cele plani
ficate.

Așadar creșterea productivi

lată. deci, o vie materializare 
a unei hotăriri a conducerii su
perioare de partid și de stal 
privind valorificarea superioară, 
in scopul producției industria
le, a rezervelor hidrotehnice, 
hotărîre ale cărei dimensiuni și 
cote au devenit concrete, au că 
pătai contururi precise in sen
sul cel mai propriu ai expresi
ei.

Cunoscind stadiu! avansat al 
lucrărilor, se putea crede că a 
dona dezbatere din acest an, a 
oamenilor muncii de la I.l .H.S. 
nu va mai fi pătrunsă de ace
lași interes ca la începutul li
nul an de muncă, sau, bunăoa
ră, ca la începutul lucrărilor. 
Dar. cu toate că multe brigăzi 
și mulți constructori se află 
deja pregătiți pentru alte lu
crări pe care sini dornici să 
le înceapă, cu toate acestea nu 
au ezitat să -se înscrie pe a- 
ceeași linie a responsabilității 
sporite față de încheierea cu 
bine a lucrărilor ce le-au mai 
rămas de executaL

In fața adunării oamenilor 
muncii, șeful șantierului, ing. 
ȘTEFAN NICOLAU, a prezen
tat o amplă informare asupra 
stadiului realizării planului pe 
semestru] I, al acestui an, cș- 
re a scos în evidență cu mult 
spirit critic și autocritic unele 
lipsuri manifestate în activita
tea colectivului. Pe marginea 
informării și a planului de mă
suri s-au înscris la discuții 
mulți salariați, dornici de a con
tribui și de această dată la în
lăturarea carențelor semnalate, 
la perfecționarea continuă a 
conducerii și a muncii la toate

„Am redus personalul ia 
transport cu 29 de oameni și o 
locomotivă, — ne declara teh
nicianul Mircea Moldovan, șe
ful sectorului de transport — 
lucru care îngreunează apro
vizionarea cu materiale și va- 
gonete goale pe toate orizontu
rile. La prima vedere, nu-i un

tății muncii pe exploatare o lost 
subiectul preponderent și ma- 
jor al discuțiilor. Și pe bună 
dreptate dai ă reținem efi față de 
83,8 - procentul de realizare a
landainrntuhii in abataje ran
damentul pe exploatare -a în
deplinit doar în proporție de 
77,3 la sută.

Cum e folosit personalul de 
regie, ce posibilități de reduc ere 
a posturilor de rcqie există, s-au 
putut desprinde din cuvinlul mi
nerilor Dmngn, Nasta și Șnruba- 
ni. al maiștrilor Zorlescu și Ma
nca. al inginerilor Marchlș, Ke- 
lemen și Vtlceanu, precum și 
al inginerului șef al minei, loan 
stotcescu. întărirea disciplinei, 
lărgirea aplicării acordului glo
bal în ateliere și la formațiile 
de deservire cu materiale, pre
venirea defecțiunilor — în loc 
de intervențiile tardive sint 
doar cîlcva posibilități do îmbu
nătățire a productivității muncii 
pe totalul salarîaților, și care au 
fost subliniate de vorbitori. Se 
adaugă de asemenea la elemen
tele negative semnalate, aceea 
permanentă solicitare do piese 
de la U.U.M.P. ori la Baza de n- 
provizionare a Centralei cărbu
nelui Petroșani, cînd în fapt 
s-ar putea trece la confecționa
rea acestora, cu ușurință, în a- 
telierele proprii. „Avem posturi 
prea multe în regie, se exprima 
muncitorul Iosif Ruba. Se lucrea
ză Ia puț cu un efectiv de 30 
de muncitori c'nd în realitate ar 
li îndeajuns 18. La suprafață, 
din 8 ore se lucreazS 4, iar la 
funicular unde lucrează doi 
muncitori necalificați și doi sem- 
naliști sint folosiți trei (I) supra
veghetori".

Se impune, în aceste condiții, 
adoptarea unor măsuri urgente 
care să conducă la mărirea ran
damentelor pe abataje și pe ex
ploatare, în c<fre scop se impune 
folosirea optimă a zestrei din 
dotare, crearea condițiilor ca 
fiecare mașină, utilaj și instala
ție să funcționeze neîntrerupt, 
întrebuințarea rațională a efecti
velor.

A. HOFFMAN 

punctele de lucru. Astfel, PE
TRU ȘOILEANU. inginer șei al 
grupului de șantiere, a relevat 
necesitatea sporirii exigenței 
conducătorilor de formații de 
lucru — șefi de brigadă și de 
echipă — pentru executarea 
lucrărilor de așa manieră încîl 
să preinlimpine cu desăvîrșlre 
orice reparații ulterioare in a- 
nul de garanție. Vorbitorul a 
sugerat, de asemenea, beneficia
rilor, ca după preluarea lucră
rilor să asigure cadre calificate 
la exploatarea instalațiilor și u- 
tilajelor. Numeroase dereglări 
in anul de garanție sint dato
rate tocmai acestei cauze a ne- 
întrețineril și neutilizării cores
punzătoare a unor instalații ca
re pretind un grad de calificare 
sporit. Șefii de lot VALER 
BOANTA și CONSTANTIN DU
MITRESCU, ca și alți vorbitori, 
printre care DUMITRU OPR1Ș. 
IOAN CATANÂ. ILIE CHIRA. 
ing. M. ZGRIMBEA, s-au refe
rit la posibilitățile largi pe ca
re le are colectivul de la 
I.LH.S., deținătorul unei boga
te experiențe de muncă, care 
a știut să depășească multe mo
mente critice, să învingă greu
tăți in condiții de lucru deose
bit de grele, de a obține noi 
succese, îndeosebi în ce priveș
te calitatea lucrărilor ce urmea
ză a fi terminate. Pe această 
linie au lost trecute în revistă 
și subliniate, cu multă maturi
tate, îndatoririle tuturor com
partimentelor pentru îmbunătă
țirea procesului de muncă, Întă
rirea disciplinei șl, intr-un cu- 
vînt, pentru închegarea de pe 

nu prea avem dar merge!"... 
Ar părea că aceste rîndurj nu 
au ce căuta in reportajul de 
față. Dar, dacă minerii o spun, 
așa este.

Cînd discutam cu acești oa
meni harnici și minunați ai 
adincului, străduindu-ne să le 
aflăm gîndurilc, aspirațiile, să le

in editura politică au 
apărut :

MIHAIL KOGALNICEANU 
— Documente diplomatice. 
ION BABICI — Solidarita
tea militantă antifascistă 
1933 1939. AUREL IANCU — 
Eficiența economică maximă. 
M. ZLATE — Psihologia so
cială a grupurilor școlare. 
TUDOR ȘTEFANESCU — Fii 
ai marelui curaj.

acum a unui colectiv de muncă 
omogen, căruia îi va reveni sar
cina deschiderii unui nou șantier 

de lucrări hidrotehnice speciale în 
Valea Jiului.

In încheierea dezbaterilor a- 
dunării generale a oamenilor 
muncii a luat cuvinlul tovară
șul IOAN GHINEA, secretar al co
mitetului municipal de partid, 
care a făcut recomandări pre
țioase colectivului in spiritul 
intăririi disciplinei tehnologice, 
al sporirii exigenței tuturor sa- 
lariaților față de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
ridicării continue a nivelului de 
perfecționare, promovării unei 
gindiri vii, creatoare pe supor
tul muncii colective. ,,LA A- 
CEASTA ADUNARE A OAME
NILOR MUNCII, A ARATAT
VORBITORUL. SE DISTING 
DOUA MOMENTE DE BIIANȚ. 
UNUL ESTE PRILEJUIT DE A- 
NAIIZA IN SINE A ACTIVI
TĂȚII SEMESTRULUI I, IAR 
CEI DE-Al DOILEA DE ETAPA 
AVANSATA IN CARE SE A- 
FLĂ COLECTIVUL, LA CAPĂ
TUL UNEI I.UCRARI DEOSEBI
TE. AMBELE MOMENTE OFE
RĂ. DEOPOTRIVĂ. UN BUN 
PRII EJ DE ANALIZA DIN CA
RE COLECTIVUL SA TRACA 
ÎNVĂȚĂMINTE PENTRU ACTI
VITATEA DE VIITOR. CARE 
VA FI CU SIGURANȚA LA FEL 
DE RODNICA. LA FEL DE RES
PONSABILA, CAPABUÂ SA 
DOVEDEASCĂ POTENȚIALUL 
MEREU CRESCIND AL COLEC
TIVULUI DE CONSTRUCTORI".

I. MUSTAȚA 

dornici de a impulsiona creș
terea producției de cărbune, a 
productivității muncii de a răs
punde la sarcinile trasate de 
partid, mobilizîndu-se pentru 
îndeplinirea cincinalului cu șase 
luni înainte de termen ? Și 
aici, ca peste tot dealtfel am 
întâmpinat aceeași negație:
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la producția marfă, cu peste 50 la sulă. In a- 
cest climat au apărut inițiative și metode noi 
care ne-au impulsionat in muncă.

lată o relatare din care n-am desprins - 
cum se vede - lucruri „deosebite". Valorificarea 
mai bună a rezervelor de materii prime și ma
teriale, hărnicia, au stimulat și mai puternic co
lectivul in întrecerea socialistă, găsind soluții 
tehnice și organizatorice capabile să determine 
obținerea pe lingă cei un milion de lei, încă 
500 mii lei economii la agregatele de carieră și 
la producția vindută și incasată.

— Fruntași ?
- Nimic mai simplu : muncitorii IOAN 

COLCEAR, CONSTANTIN BURLUC, EVA PETRU, 
MARIA MOCȘOI, ALEXANDRU CETEA, CON
STANTIN BURCIU, SILVIU MARIAN, MARIN BU-

de onoare
TUROAGA, DUMITRU MICU, IOSIF GOLBERT, 
ALEXANDRU CONCULEA și mulți alții sint demni 
de stimă și laudă.

— In viitor ?
— Ne străduim co succesele obținute in 

cinstea zilei de 23 August, să ducă și pe mai 
departe la împlinirea și depășirea sarcinilor de 
producție din acest an, cu 20 zile înainte de 
termen, cinstind cum se cuvine și cea de a 25-a 
aniversare a Republicii.

...De aici am înțeles că acești oameni își 
respectă cuvinlul dat, folosind întreaga lor in
teligență și capacitate creatoare. Dar am sesi
zat (,>?' o v°m face ma‘ hotăriți de acum înco
lo pentru că-i așteaptă atitea sarcini și obiecti
ve mari") să dea curs inițiativelor de valoare, 
să-și respecte angajamentele, in pofida tuturor 
temerilor și obstacolelor ivite, pentru că știu că : 
CUVINTUL DE ONOARE, înseamnă fapta.

Reînnoiți-vă abonamentele 
ta ziarul „Steagul roșu*‘
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 Iei trimestrial.

Abonamentele pe luna septembrie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 august a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

DUMINICA 20 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,25 și 
apune la ora 19,12. Zile trecu
te din an — 233. Zile rămase
— 133.

LUNI 11 AUGUST

Soarele răsare la ora 5,26 și 
apune la ora 19,11. Zile trecu
te din an — 234. Zile rămase
— 132.

EVENIMENTE

20 AUGUST

0 1870 — S-a născut com
pozitorul si dirijorul Timolei

— 23 ) 0 1972 - Festivalul 
internațional al filmului (Ve
neția. 21 VIII — 3 IX).

Filme
DUMINICA 20 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Robin Hood; Republica: Water
loo, serii 1 și II; PETRILA: 
Aventuri in Ontario; LONEA
— Minerul : Celebrul 702; A- 
NINOASA : Ane hota do la ho
tel Excelsior; VULCAN : Far
mec ui ținuturilor sălbatice; 
PAROȘENI: O floare și doi 
grădinari; BÂRBATENI : B. D. 
în alerta; LUPENI — Cultural : 
Evadare din planeta maimuțe
lor; URICANI: Mirii anului II.

LUNI 21 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
ivada din stepă; Republica : 

Trenul; PETRILA : Aventuri in 
Ontario. ANINOASA • Anrho.

ÎNSEMNARE

De ce „rateuri" 
in circulația rutieră ?

Vara, circulația rutieră cu
noaște un aflux suplimentar de 
mașini — în special turistice
— care pune multe probleme 
celor care răspund de corecta 
organizare și îndrumare a cir
culației pe șosele Și drumuri. 
Dc aceea, munca lor trebuie 
să poarte amprenta unuj plus 
de preocupare, a grijii pentru 
fiecare amănunt, chiar minor, 
în aparență, în legătură cu 
asemenea aspecte.

Organele care se ocupă de 
problemele circulației rutiere
— consiliile populare, miliție, 
districtul de drumuri — au 
obținut pînă acum multe rea
lizări pe care le constatăm co
tidian In drumul nostru : lăr
girea părții carosabile a unor 
străzi, montarea unor noj și 
moderne indicatoare rutiere, 
iluminarea mai bună a străzi
lor. succesul fiecărei ..ediții" a 
gazetei de perete a miliției cir
culației etc.

Există însă, In acest context, 
și „pete" nedorite, „rateuri" ne- 

permise in rețeaua circulației 
rutiere a orașului nostru. Ast
fel. cu toate efl a trecut un an 
de zile de la confecționarea 
noilor indicatoare rutiere (la 
„Ciclop" București) plătindu-se 
p«• ntrn ele hani grei, multe nu -int 
nici acum racordați la rob -iun 
de curent electric : noaptea, ne
iluminate. ele .int nefolo' 
re, apar doar ca decor 11 Ca- 
re-i „taina" acestor tărăgân. ri ?

De la 1 iulie a.c., au intrai 
în vigoare noj indicatoare ru
tiere. Multă lume nu le cu
noaște ; de ce păstrează ..tăce
re" asupra lor și gazeta circu
lației ? Menirea ei este doar 
tocmai aceea să facă o largă 
popularizare In rîndui cetățe
nilor a noilor măsuri de îmbu
nătățire a circulației rutiere, a 
diferitelor reglementări in a- 
cest domeniu I

Alt aspect neplăcut (de ce 
să nu-1.. indicăm?) ar f> lipsa 
unui indicator rutier (Voinea- 
sa—Rn). Vîlcea) în dreptul te
rasei „Minerul". unde începe 
str. Dr. Petru Groza, pe care 
merge acel traseu — nu nu
mai cum este acum, pe sirada 
Cloșca I

Așezarea indicatorului de 
sens obligator (de ce nu) gira- 
lor ? în piața Victoriei, pe 
stîlpul de iluminat din fața 
magazinului alimentar, la înăl
țime potrivită, pentru a putea 
fi văzut de conducătorii auto 
prin parbrizul mașinii n-ar fi 
o soluție bună ? Acum doar ac
cidental il poți zări...

încă o propunere Instalarea 
unui indicator lămuritor la 
intersecția străzii Republicii cu 
str. Mihaj Viteazul, acolo unde 
începe devierea sensului d>' cir
culație. Actualul indicator» 
„Accesul interzis autovehicule
lor. vehiculelor cu tracțiune a- 
nimalâ. și bicicletelor" dă naș
tere (în rîndui conducătorilor 
auto străini de orașul nostru) 
la confuzii, existînd doar un 
simplu indicator -Direcție obli
gatorie la stingă" dar care nu 
arată spre ce localități se poa
te circula... spre stînga !

Verificarea tehnică anuală a 
autovehiculelor este o obliga
ție legiferată deja. Cu ton'o că 
vezi Pe parbrizul cite unei ma
șini semnul ..Verificat tehnic 
1972". respectivul autovehicul 
arată ca ieșit dintr-o mașină 
de scărmănat! (Curg tablele 
de pe el !). Cit privește făliri
le, noaptea, unul privește... 
hăis ai doilea... cea! — raza
lor bătînd în diferite puncte 
cardinale și orbind pe cei care 
le vin în față. Dar au ,.ZA- 
PISCA“, sint „VERIFICAȚI* 1* 
tehnic I I

20,20 Film artistic : .,Mihai Vi
teazul" (seria I). „Călugăreni"; 
22,00 Reirene din Țările de Jos 
Cîntă Teresse Steinmetz; 22,25 
Telejurnal; 22,40 Duminica 
sportivă.

LUNI 21 AUGUST

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Clirs de limba rusă — lecția 
a 12-a ; 18,00 Căminul; 18,40 E- 
cranul; 19,00 Săptămîna in i- 
magini; 19,20 1 001 dc seri;
19,30 Telejurnal. In cinstea zi
lei de 23 August — Marea 
întrecere la zi; 20,00 Reportaj 
TV: Oamenii nopților albe. 
Reportaj realizat la Uzina chi
mică din Borzeșli, Șantierele 
navale din Oltenița și Uzina 
textilă din Cisnădie; 20,30 Film
artistic: „Mihai Viteazul" (se
ria a 11-a): „Unirea";22,15 Ve
dete ale muzicii ușoare, Mi
reille Mathieu, Tom Jones, 
Doina Badea. Michele și 
grupul vocal Aii Babki; 22,30 

■>.l Ara« 90 Cnnlracln în

Iată cîteva probleme care 
trebuie rezolvate cît mai cu- 
rînd. pentru a se asigura un 
plus de eficacitate transportului 
nostru rutier !

Șt. PLIU
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parte a înlilmrii de lotba; 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș, 
22,00 Radiojurnal; 22,10 Pano 
ramie sportiv-, 22,50 Moment 
poetic; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

LUNI 21 AUGUST

6,00 Muzică și actualități; 7,0<) 
Radiojurnal; 8,00 Sumarul pr>- 
sei; 9,30 Revista literară radio, 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Iti
nerar folcloric muzical; 10,30 
— 100 de legende românești, 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Din 
cintecele popoarelor; 11,30 Ca
bana melodiilor; 12,15 Recital 
de operă; 12,30 Inlîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal,
13,30 Estivală; 14,00 Lucrări dc 
Sabin Drăgoi; 14 30 Te apăr, te 
laud, te cinl — emisiune mu
zicală pentru ostași; 15,00 Bu 
letin de știri; 15,05 Viața o 
conomicd; 15,20 Muzică de os 
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,3" 
QlnnU >n . IfilC .1.
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I
♦ In vederea ‘-atisfaeerii cerințelor sporite ale popu

lației, in perioada 21-25 august. Departamentul Căilor Fera
te a luat o serie de măsuri de îmbunătățire a traficului dc 
călători. Astfel, pentru toată această perioadă au fost pu
se in circulație acceleratul 553 București Nord—Suceava, 
cu plecare la ora 21.21) iar pentru 21. 22 și 24 august, ac
celeratul 161 București Nord—Timișoara Nord, cu plecarea 
la ora 21,22. In zilele dc 22. 23 și 24 august se înființează 
acceleratul 283 București Nord—Predeal, cu plecarea la ora 
15.08: pentru 22 și 24 august acceleratul 857 București Nord 
— Constanța, cu plecarea la ora 12,02 ; personalul 1291 
București Nord—Pitești, cu plecarea la ora 16,23; perso
nalul 1281 București Nord—Craiova, cu plecarea la ora 
18,50 și personalul 1 303/11 București Nord—Roșiori Nord. 
Pentru accesul unui număr cit mai marc dc persoane spre 
stațiunile climaterice dc pc Valea Prahovei, în zilele dc 
23 și 24 august a mai fost prevăzut personalul 3 281 Bucu-

s
I
Iș
I

Manifestări peste hotare consacrate 
sărbătoririi Zilei de 23 August

rești—Predeal, cu plecarea la ora 5,33.
De asemenea, capacitatea tuturor trenurilor de persoa

ne și accelerate, de pe liniile care unesc Capitala cu orașe
le Timișoara, Arad, Oradea. Baia Mare, Sibiu, Brașov și 
Galați, sporește in acest timp cu 3-4 vagoane — pentru 
fiecare garnitură

> In ziua de 19 august, unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au executat ultimele lucrări din pln- 
nul pe primele opt luni ale anului, creînd astfel noi con
diții pentru realizarea cincinalului înainte de termen.

însuflețiți de sarcinile trasate de Conferința Națională a 
partidului, constructorii marilor obiective industriale și a- 
gricole au raportat punerea in funcțiune, de la începutul 
anului și pînă acum, a unui număr de 182 de unități di 
producție. Intre acestea figurează noile capacități pentru 
industria chimică de la Pitești, Iași, Orăștie, Craiova. Bor- 
zești. unitățile constructoare de mașini de la Filiași, Timi
șoara. Săcele, Brașov, Tirgoviște, cele ale industriei mate
rialelor de construcții la AIcșd, Cîmpulung, Oradea,, ale in
dustriei lemnului, celulozei și birlici dc la Drobeta Tr. Se
verin. Gbeorghieni, Beiuș, Mediaș.

Din calculele preliminare rezultă câ. pînă la sfirșitul 
lunii august, unitățile Ministerului Construcțiilor Indus
triale vor realiza o 
milioane lei.

producție suplimentară de peste 320

Ș 
§5
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♦ Sîmbătă, 
cuituluî electric 
a fost consemnată încheierea lucrărilor de electrificare a 
județului Neamț. Cu toate că mica localitate Izvorul Alb 
este situată în apropierea primei mari hidrocentrale a ță
rii, edilii au hotărit ca ea să fie ultimul punct racordat la 
sistemul energetic național. încheierea electrificării județului 
a fost marcată printr-o festivitate la care au participat nu
meroși săteni, lucrători ai întreprinderii de rețele electrice, 
reprezentanți ai organelor locale dc partid și de stat.

Județul Neamț este al 13-lea județ in întregime 
electrificat

cînd comutatoarele au dat cale liberă cir- 
in casele țăranilor din satul Izvorul Alb,

§
$
§

i
$
N

s

i
i
I 

§ 

r"ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ//ZZ/Z///ZZ/ZZZ//ZZ//ZZ//ZZ//ZZZZZZ//ZZ//ZZZ//Z/7/Z/Z//Z//Z?

SPORT SPORT

MOSCOVA 19 — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ta, transmite: Cu prilejul celei 
de-a 28-a aniversări a eliberării 
României de sub Jugul -fascist, la 
rafinăria de petrol din Iaroslavi 
a avut loc o adunare festivă.

A luat cuvântul muncitorul 
fruntaș R. Zăhârov, care a evo
cat marea însemnătate a acestui 
oyenlment în istoria poporului 
r^mân. succesele de seamă do- 
blndite de poporul nostru în o- 
pera do construire a societății 
socialiste, dezvoltarea relațiilor 
dc prietenie și colaborare din
tre Uniunea Sovietică și Româ- 
nja. A vorbit apoi tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului 
al României, conducătorul dele
gației A.R.L.U.S. care participa 
la manifestările ce au loc în U- 
niunea Sovietică cu prilejul ani
versării eliberării patriei noas
tre.

Adunări festive consacrate Zi
lei de 23 August au mai avut 
loc la Tipografia „Krasnii Pro
letarii" și la Fabrica de mobilă 
nr. 13 din Moscova.

loc în Republica Zair pentru 
marcarea celei dc-a 28-a aniver
sări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, poslul dc 
radio Kinshasa a difuzat o emi
siune consacrată acestui eveni
ment cuprinzlnd prima parte a 
montajului radiofonic ,.România 
$6 prezintă ca însăși".

Ambasada României a donat 
Bibliotecii Naționale din Repu
blica Zair 100 de lucrări știin
țifice și culturale trimise de că
tre Biblioteca Centrală de stal 
din București.

Cotidianul „Elima" a publicat 
articolul intitulat „Porțile de 
Fler — porți de lumină și c- 
nergie".

în toate domeniile de activitate 
șl perspectivele ce se deschid în 
calea dezvoltării multilaterale a 
României, în lumina hotărlrllor 
Conferinței Naționale a P.C.R.

Ambasada română a prezen
tat un spectacol de gală cu fil
mul „Mlhai Viteazul" la care au 
parlicipat reprezentanți ai vieții 
politice, economice și cultural- 
artistice, membri ai corpului di
plomatic, ziariști, membri ni co
loniei române, din Uruguay. Te
leviziunea Uruguayans a progra
mat „Săptămlna filmului româ
nesc" între 21—26 august.

Declarația a 16 partide 
politice și organizații obștești 

din R.P.D.
Noi acte

Coreeană

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). 
— Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, Ambasada română din U- 
ruguay a organizat o conferin
ță de presă. însărcinatul cu afa
ceri a.i. Radu Urzică a vor
bit despre semnificația zilei de 
23 August in viata poporului ro
mân. despre realizările obținute

ANKARA 19 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Ankara 
a avut loc o conferință de pre
să în cadrul căreia ambasado
rul României In Turcia, George 
Marin, a vorbit despre semnifi
cația marii sărbători a poporului 
român, despre realizările deo
sebite obținute de România în 
dezvoltarea sa economică și so
cială, și a răspuns la întrebă
rile ziariștilor.

BUDAPESTA 19 — Corespon- 
dentul Agerpres, Alexandru Pin- 
lea, transmite: Cu prilejul Zi
lei de 23 August, ambasadorul 
României la Budapesta, loan Co- 
toț, a depus o coroană de flori 
la monumentul din orașul Mis
kolc închinat eroilor români că- 
zuți în luptele pentru elibera
rea Ungariei. Au asistat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, locuitori ai o- 

•rașului Miskolc.
Au mai fost depuse, din partea 

Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Budapesta, coroane 
de flori la monumentele închi
nate ostașilor români care și-au 
jertfit viața în luptele pentru 
eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist din localitățile Szeged, 
Oroshaza, Nyiregyhaza, Debre
cen și Gyor.

KINSHASA 19 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor care au

SPORT SPORT
Meciurile primei etape a 
campionatului diviziei A 
de fotbal ediția 1972-1973

U.T.A. — F.C. Argeș ; Petrolul 
Ploiești — Dinamo București; 
Universitatea Cluj — Jiul Pe
troșani și Farul Constanța — 
C.F.R. Cluj, meci programat în- 
nocturnă cu începere de la 
ora. 20.

In cadrul primei etape a 
campionatului diviziei A la 
fotbal, ediția 1972—1973, astăzi 
pe stadionul ,23 August' din 
Capitală, se dispută in cuplaj, 
cu începere de la ora 17, me
ciurile : Sportul Studențesc —

Sport Club Bacău și in conti
nuare Steaua București — 
A.S.A. Tg. Mureș.

In țară au loc următoarele 
partide: C.S.M. Reșița — Stea
gul roșu Brașov; Universitatea 
Craiova — Rapid București;

*

Stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la aceste 
intilniri cu începere de la ora 
16,45, programul 1.

(Agerpres)
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tgj Știri olimpice

® fnlr-o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, misiunea Iu
goslaviei la Națiunile Unite 
a cerul înscrierea pe ordinea 
de zi a celei de-a 27-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a problemei „admiterii de 
noi membri** — informează 
agențiile Frace Presse și A- 
ssociated Press.

@ La Toronto a avut loc 
deschiderea oficială a Expo
ziției naționale canadiene, 
manifestare la care participă 
și numeroase întreprinderi 
străine. România este prezen
tă cu unul dintre cele mai 
mari pavilioane ale expozi
ției, în care prezintă mărfuri, 
în principal întreprinderile 
de comerț exterior ale Minis
terelor industriei ușoare, ali
mentare, precum și UCECOM.

@ O puternică mișcare 
seismică, avînd epicentrul la 
45 km nord-est de Atena, a 
fost înregistrată, sîmbătă di
mineața, la observatorul as
tronomic din capitala Greci
ei. Deși cutremurul nu a pro
vocat victime omenești, au 
fost semnalate importante pa
gube materiale la Atena și in 
zona golfului Elusis.

© BERLIN 19 - Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Ministerul de Inter
ne al R.D. Germane a dispus 
ca, luni, 21 august, cind ur
mează să aibă loc funeraliile 
victimelor tragicei catastrofe 
aeriene de lingă Berlin, clădi
rile organelor de stat centrale 
și locale, instituțiilor și între
prinderilor de stat să aibă ar
borate drapele in bernă. Toa
te manifestările publice care 
urmează să aibă loc in aceas
tă zi vor fi adecvate doliului 
populației din R.D. Germană.

PHENIAN 19 (Agerpres). — 
Agenția ACTC anunță că 16 
partide politice și organi
zații obștești din R.P.D. Co
reeană — printre care Partidul 
Muncii din Corcea. Partidul 
Democrat din Coreea dc nord 
șl Partidul Cliongu al cultului 
Chondo— au dat publicității o 
declarație în care propun con
vocarea unei conferințe comu
ne a partidelor politice Și or
ganizațiilor obșteștj din Nordul 
și Sudul Coreei.

Declarația arată că, în etapa 
actuală, se impune soluționarea 
unui mare număr de proble
me, mergînd de la curmarea 
amestecului forțelor din afară, 
bazarea pe principiul autode
terminării. reducerea încordă
rii și crearea de condiții fa
vorabile pentru înfăptuirea rc
unificării pașnice și democra
tice a patriei, depășirea ne
încrederii dintre Nord și Sud 
și realizarea de schimburi între 
cele două părți ale Coreei, pî-

nă la îmbunătățirea traiului 
păturilor sărace din Coreea de 
sud și asigurarea unui trai 
stabil pentru oamenii muncii, 
prin eforturi comune ale popu
lației din cele două părți ale 
țării.

înfăptuirea acestor obiective 
este împiedicată de menținerea 
sistemului dictatorial și de în
călcarea democrației în Coreea 
de sud, de politica de submi
nare a idealului rcunificării 
promovată de elementele re
acționare din Corcea de sud, 
aflate la remorca intereselor 
imperialiste — subliniază de
clarația.

„Sîntem gata să Intrăm ori- 
cînd în legătură cu reprezen
tanții partidelor politice Și or
ganizațiilor de masă din Co
rcea de sud pentru a stabili 
modul de desfășurare a confe
rinței comune, menționează de
clarația. Sperăm că răspunsul 
Ia propunerea noastră de 
gocieri Va fi pozitiv**.

de violentă
în Irlanda
de Nord

ne-

Localități din R.D. Vietnam din nou 
bombardate de aviația americană

HANOI 19 (Agerpres). — La
17 august, aviația americană a 
bombardat și mitraliat din nou 
localități suburbane ale capita
lei R.D. Vietnam, Hanoi, orașul 
Thai Binh’, precum și nume
roase regiuni populate din insu
la Cat Ba de lingă Haifong, și 

• dintr-un mare număr de pro
vincii ale R.D. Vietnam. Apara-

Geneva
încheierea lucrărilor sesiunii

Comitetului O.N.U. pentru
pregătirea Conferinței 

internaționale în problemele
dreptului maritim

nu-tele „B-52“ au bombardat 
meroase localități din provin
ciile Quang Binh și Vinh Linh, 
iar navele de război ale S.U.A. 
au supus unui puternic tir de 
artilerie zonele populate de pe 
coasta provinciilor Ha Tinh și 
Quang Binh. Ca urmare a a- 
cestor noi acte de agresiune, a- 
rată agenția VNA. numeroși ci
vili au fost uciși, și răniți, fi
ind, de asemenea distruse lo
cuințe. instituții, economice, de 
ocrotire a sănătății și cultura
le.

Intr-o declarație dată publi
cității de Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam, se 
subliniază caracterul deliberat 
al acestor acțiuni și se cere gu
vernului american să pună ca
păt imediat bombardamentelor, 
minării și blocării porturilor 
nord-vietnameze șj oricăror ac
te ' '
Și

BELFAST 19 (Agerpres). — Ul
timele 24 de ore au fosl marca
te în Irlanda de Nord de noi ac
te de violență întreprinse de ex
tremiștii celor două comunități 
religioase din provincie. Vineri, 
membrii „aripii provizorii" a 
I.R.A. (Armata Republicană Ir
landeză) și-au asumat responsa
bilitatea deschiderii focului asu
pra unei patrule britanice înlr-un 
cartier din capitala nord-irlan- 
deză, locuit de minoritatea ca
tolica, în urma căruia doi sol
dați englezi au fost uciși. La 
rindul lor, sîmbătă dimineața, 
extremiștii protestanți au făcut 
o nouă victimă în rindul' popu
lației catolice din Belfast. Numă
rul pierderilor de vieți omenești 
în cei trei ani de grave inci
dente s-a ridicat astfel la 516, 
dintre care 304 numai în acest

de încălcare a suveranității 
securității R.D, Vietnam.

an.
Ultimele telegrame de presă 

sosite în cursul dimineții de 
sîmbătă subliniază creșterea stă
rii de tensiune din Ulster, ca ur
mare a organizării de către 
formația paramilitară proteslan- 
tă U.D.A. (Asociația pentru apă
rarea Ulsterului) a unui marș în 
centrul capitalei nord-irlandeze.

GENEVA 19 (Agerpres). — 
Sîmbătă și-a încheiat, la Gene
va, lucrările cea de-a 4-a se
siune a Comitetului O.N.U. pen
tru pregătirea Conferinței in
ternaționale în problemele 
dreptului maritim. In conformi
tate cu hotărîrea Adunării Ge-

nerale a O.N.U., această confe
rință urmează să abordeze pro
blema stabilirii unui regim in
ternațional just pentru mări și 
oceane și folosirea resurselor 
acestora în afara limitelor în 
care acționează jurisdicțiile na
ționale.

Conferința de presă 
a ministrului de interne 

al Marocului în legătură cu 
atentatul împotriva regelui

IN VEDEREA PARTICIPĂRII 
la cea de-a 20-a ediție a Olim
piadei de vară, sîmbătă seara a 
plecat la Munchen, prima parte 
a delegației sportive a țării 
noastre. Pe aeroportul interna
tional Otopeni numeroși . ama
tori de sport, rude și prieteni 
au fost prezenți, urînd succes 
reprezentanților sportului româ
nesc la această competiție de 
prestigiu. Delegația care a făcut 
deplasarea numără 98 de spor
tivi și oficiali reprezentind dis
ciplinele : box, caiac-canoe, ca
notaj academic, polo pe apă, 
gimnastică, haltere și tir.

Din acest lot fac parte printre 
alții pugilișlii G. Pometcu, V. 
Antoniu, C. Cuțov, Al. Năstac, 
canoiștii I. Patzachin, S. Cova-

liov, caiaciștii A. Verncscu, Du
mitru Viorica, G. Coșniță, gim- 
naștii D. Grecu, El. Ceampelea, 
A. Grigoraș, halterofilii I, Horto- 
pan, V. Rus, țintașii D. Iuga, 
N. Rotaru, P. Șandor, I. Dumi
trescu, G. Florescu, jucătorii dc 
polo Radu Lazăr, O. Frățilă, 
Gruia Novac și D. Popescu.

Al doilea eșalon al delegației 
noastre va părăsi Capitala la 23 
August iar ultimul la 31 august.

(Agerpres)
★

LA AUGSBURG AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE fazei finale a tur- 
noului preolimplc masculin de 
baschet, competiție care urmea
ză să califice ultimele două e- 
chipe pentru turneul de la MunJ 
chen.

ÎNTREPRINDEREA
DE MORARIT

$1 PANIFICAȚIE
PETROȘANI

angajează
♦ Un zugrav vopsitor

♦ Morari calificați

Muncitori necalificați pentru moara de♦
grîu din Lupenl.

Condițiile de angajare și salarizare sînt ce
le prevăzute în H.C.M. 914'1968 și Legea nr. 
12'1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic între orele 7—15, de la biroul personal al 
întreprinderii cu sediul în str. Oltului nr. 30, 
Petroșani. Telefon 1434.

In primul joc s-au întîlnit se
lecționatele Spaniei și Bulgariei, 
victoria revenind baschetbaliști- 
Iqt spanioli cu scorul de 67—64 
(35—30).

★

® Camera Reprezentanți- | 
lor a Congresului S.U.A. a a- 
probat, vineri seara, cu 329 
de voturi contra 7, acordul 
provizoriu sovieto-american 
privind limitarea armamente
lor strategice ofensive, sem
nat în luna mai cu prilejul 
vizitei la Moscova a preșe
dintelui Richard Nixon.

Etapa următoare a proce
durii, care va avea loc după, 
încheierea Convenției națio
nale a Partidului republican, 
va fi supunerea 
spre 
S.U.A.

aprobarea
acordului 
Senatului

o-

CEREMONIA DE DESCHIDE
RE A JOCURILOR OLIMPICE 
va fi precedată de un bogat pro
gram folcloric, la care-și vor da 
concursul Orchestra simfonică 
bavareză, orchestre de „maria
chis" din Mexic, ansambluri de 
dansuri bavareze, cîntăreți din 
cimpoi etc. Apoteoza finală va 
fi „Invocația zeului Apollo",
pera compozitorului polonez 
Penderecki. Festivitatea dc în
chidere va fi marcată, de ase
menea, de o atmosferă folclori
că și muzicală.

Semnalul de deschidere al O- 
limpiadei va fi dat la 26 august, 
ora 15,00, de către heralzii olim
pici care vor utiliza, cu 
prilej, trimbițe alpestre, 
{de peste 100 dc ani.

£ Corespondentul Ager
pres, Laurențiu Duță, transmi
te : La Moscova s-a încheiat 
prima olimpiadă internaționa
lă de limbă șl literatură rusă, 
la care au participat concu- 
renți din 16 țări. Dintre cei 
șase elevi care au participat 
din România, unul a obținut 
medalia de aur, doi — meda
lii de argint, iar trei — me
dalii de bronz.

Festivitățile de la Varna prilejuite 
de inaugurarea magistralei electrice 

R.P. Bulgaria
La festivitate au luat parte 

Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, repre
zentanți ai unor țări socialis
te, printre care și delegația ro
mână, condusă de ministrul e- 
nergiei electrice, Octavian Gro
za.

U.R.S.S,
SOFIA 19. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amari- 
ței, transmite : Sîmbătă, a avut 
loc în satul Suvorovo, din ju
dețul Varna, inaugurarea fes
tivă a liniei electrice aeriene 
de 400 KV care leagă sistemul 
energetic al U.R.S.S. de cel al 
R.P. Bulgaria.

RABAT 19 (Agerpres). — Mi
nistrul de interne al Marocului. ' 
Mohamed Benhima, a organizat, 
vineri seara, la Rabat, o confe
rință de presa, în cadrul căreia 
a precizat că fostul ministru al 
apărării, generalul Oufkir, s-a 
sinucis la Skhirat în prezența 
generalului Moulay Hafid A- 
laoui, ministrul protocolului, și 
a colonelului Ahmcd Dlimi, a- 
ghiotant al regelui Hassan al 
11-lea. Ministrul de interne ma
rocan a declarat cu acest pri
lej, că „întrucît generalul Ouf
kir a trădat la 16 august, se poa
te afirma că nu a fost străin nici 
de atentatuT pus la cale anul 
trecut, la Skhirat". El a arătat 
că acest caz va fi adus în fața

tribunalelor, spre a se face lu
mină.

In continuare, Mohamed Ben- 
hima a subliniat că actualul gu
vern marocan nu va fi schimbat, 
întrucît regele este mulțumit de 
activitatea primului ministru, iar 
acesta de miniștrii săi.

Referindu-se la soarta milita
rilor implicați în recentul com
plot, ministrul de interne a de
clarat că, în prezent, aceștia sînt 
interogați și vor fi judecați in 
conformitate cu Constituția tă
rii, de către un tribunal militar.

Răspunzînd unei întrebări, 
Mohamed Benhima a menționat 
că ,,nu se poate vorbi de un a- 
mestcc străin în ce privește're
centul atentat.
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acest 
vechi

@ In regiunea Malakand 
I din nordul Pakistanului con- 
' tinuă ciocnirile intre țăranii 
I arendași și latifundiari. In ur- 
I ma schimburilor de focuri, au 
I fost înregistrați morți și ră- vL._________________ j

I.C.R.M. DEVA
angajează

pentru filiala Petroșani
■ Un planificator 

transporturi
încadrarea și salarizarea se vor efectua con

form Legii nr. 12'1971 și H.C.M. 914'1968.
Informații la biroul întreprinderii, Petro

șani, telefon 1255.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Giredariu

Dumitru, eliberată de E. M. Lonea. O declar nulă.

De aceea orice referire la Kyo
to trebuie, în primul rînd, să-l 
menționeze sinuosul și. deseori, 
gloriosul trecut.

Lucrările de edificare a așe
zării au început pe la anul 794, 
din dorința împăratului Kammu 
de a avea o capitală stabilă. 
Pînă la această dată, cei 49 de 
împărați care-1 precedaseră a- 
vuseseră tot altă capitală, stabi
lită, dc regulă, în regiunea Ya- 
mato, la cîteva zeci de km de 
Kyoto. însărcinat cu această 
chestiune, ministrul Fujiwara a 
ales mica așezare Uda și a în
tocmit planul orașului — un 
dreptunghi cu laturile de 5 și 
respectiv 4 km. dispoziție urba
nistică ce imita pe cea a capi
talei dinastiei chineze Thang 
Ciang-an. In mijlocul orașului, 
înconjurat de șanțuri șl ziduri, 
cu 18 porți, era așezat palatul 
imperial, restul perimetrului 
fiind divizat de străzi perpen
diculare, numerotate de la 1 la 
9.

Kammu și-a numit capitala, 
„Taira no miyako'* — „Orașul 
păcii** — nume care în secolele 
următoare nu a putut apăra to
tuși așezarea de distrugeri șl 
jefuiri. Ulterior, oamenii vor 
folosi apelativul de Miyako — 
Orașul Palatului — șl apoi Kyo
to — Capitala.

Pină la sfirșitul domniei 
păratulul fondator se vor 
produce două evenimente, 
persistente urmări: aducerea
de cătro o navă indiană, la 799. 
a semințelor de bumbac, fapt ce 
va determina o înfloritoare in
dustrie textilă și instalarea pri
mului shogun, șef militar însăr
cinat cu stăvilirea invaziei popu
lațiilor din nord, numire ce va 
prolifera sub forma unor vestite 
clanuri militare.

Cit timp a purtat numele o- 
flclal de capitală, Kyoto a vă
zul succedîndu-se 70 de împă
rați șl două împărătese. Dar, 
intr-un grad sau altul, toate a-

ceste domenii au fost zguduite 
de revolte militare,/sau au fosl 
răvășite de abuzurile de putere 
ale înalților dregători și feudali
lor provinciali. Abia spre sfirși
tul secolului XVI, Toyotama Hi- 
deyoschi, un mare șef militar, 
dar care n-a purtat titlul de 
shogun, reușește să inaugureze 
o epocă de relativă prosperita
te materială, demonstrată de re-

Japoniei.
Fără a fi in mod necesar un 

bun cunoscător al Istoriei sale, 
un vizitator străin discerne cu 
multă ușurință că fosta capita 
lă imperială, Kyoto, trăiește in 
bună parte prin tradiții, 
poți întilnî manifestările 
mal autentice ale acelor școli 
de Malko — gheishe — precum 
și Pe acelea în care se învață

Aici 
cele

ORAȘUL PĂCII

RednrțtB sl .administrația ziarului I Petroșani, strada Republicii tir. 80, telefon 1 1662

îm- 
mai 

cu

facerea a numeroase temple și 
castele ruinate. Membrii clanu
lui Tokougawa vor înființa în
să o nouă capitală, la Edo — 
Tokio de astăzi. Numeroșii îm
părați ce vor domni, doar nomi
nal, în următoarele două seco
le, vor încerca zadarnic să re
vină la demnitatea inițială. In 
1788, Kyoto este bîntult de un 
cumplit incendiu, ce a transfor
mat in cenușă palatul imperial 
șl 190 000 case. Orașul va fi in
să reconstruit.

Partizanii restaurației vor reu
și peste cîteva decenii să răs
toarne pe al 15-lea shogun To
kougawa șl să proclame împă
rat — de astă dată la Kyoto — 
pe Moutsouhito. Bucurîndu-sc 
din nou de cinstea supremă. 
Kyoto părea că, în sfirșlt, va 
deveni în mod real, capitala 
Japoniei. Dar consilierii tînăru- 
iui Împărat II sfătuiesc să-șl 
mute curtea. Edo devine Tokio, 
iar la 1869, împăratul se insta
lează în palatul clanului Tokou
gawa. Rolul orașului — capitala 
Kyoto s-a sfirșlt. Retras în a- 
mintlrile sale, el își va afla con
solare tn desemnarea sa ca loc 
de desfășurare a ceremoniilor 
urcării pe tron a împăraților

ceremonia servirii ceaiului, a 
aranjamentelor florale etc. Tea
trul No, și chiar și mal celebrul 
teatru Kabuki, își au originile 
în reprezentările desfășurate cu 
un mileniu in urmă la curtea 
imperială din Kyoto. Deși a a- 
juns la o populație de 1 200 000 
-locuitori, orașul a refuzat intra
rea brutală a tehnicismului mo
dern, rămînînd atașat de multi
plele ramuri ale artizanatului. 
Țesăturile de Nlshljin (după nu
mele cartierului în care se fa
brică), sint lucrate și decorate 
exclusiv manual, după o tehni
că transmisă din generație tn 
generație. Ceramica, cu desene 
vechi șl moderne, dar de un ra
finament recunoscut, obiectele 
de lac, bibelourile, păpușile, 
stampele etc conferă fostei ca
pitale un renume mondial.

Prin această neaderență 
ventă la ritmurile citadine 
derne, Kyoto a dorit să-și
serve unicitatea, dar nu intr-o 
manieră decorativă, vecină cu 
decrepitudinea. In arhitectura 
sa, orașul nu a făcut loc prezen 
tulul decit pe trei sau patru 
străzi. încadrat de munți împin 
ziți de numeroase grădini și 
parcuri savant amenajate. Kyo-

fer 
mo- 
con

Io, face contact cu locuitorii 
săi și cu valurile de turiști prin 
sute de ateliere de obiecte de 
artă, anticariate, prin cortegiul 
de sărbători tradiționale

Reconstruit cu grijă. Palatul 
Imperial, distrus ultima dală in 
1854, primește vizitatori in vas
tele sale încăperi, construite din 
lemn și decorate in cel mai au
tentic stil clasic de două ori pe 
an, în aprilie și in noiembrie.

Palatul „Nijo", construit de 
primul shogun Tokougawa, este 
mult mai bogat in decorațiiini, 
de o marc valoare artistică a- 
cesta fiind și sediul de unde 
și-a trimis demisia ultimul sho
gun. Vechiul pod peste care 
se trecea spre Edo, Sanjo. este 
șl astăzi la fel de frecventat ca 
pe timpul suitelor imperiale și 
militare din vechime.

De pe el poți privi riul Kamo 
șl faimosul munte Hiel. odini
oară acoperit de temple. Munte
le Jiei desparte Kyoto de lacul 
Blwa, unul din cele mai mari 
din Japonia și poate cel mai 
menționat lac din poezia si ar
ta picturală niponă.

Radical transformat, vechiul 
Edo — Tokio de astăzi, rămlne 
exemplul cel mai contrastant în 
raport cu Kyoto. Pentru a-Ș> mar
ca ridicarea la rangul de prim 
oraș al Japoniei, acesta nu ezită 
să pună In evidență zgomotos 
cele peste 11 milioane de locui
tori ai săi. autostrăzile aeriene, 
superexpresurlle etc. Dar fără 
a merge șl a vedea Kyoto. To
kio rămîne un conglomerat greu 
explicabil. In felul său tenace, 
discret, cu mare artă și compe
tență. Kyoto își afirmă zllnio 
rangul și calitatea pe care șl-a 
căpătat-o în peste o mie de ani 
de Istorie națională. Dar șl in 
secolul XX, vechea capitală își 
are eroii săi reprezentativi. Pri
mul savant Japonez care a pri
mit premiul Nobel pentru cer
cetările științifice în domeniul 
atomului, dr. Youkawa. s-a năs
cut în milenarul oraș al păcU 
- Kyoto
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