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Toate organizafiiile de partid, toate colectivele

de muncă își pun la temelia activităfii:

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului

Utilajul potrivit,

ÎN CINSTEA
CELEI DE-A

XXV-A
ANIVERSARI

A REPUBLICII

O nouă cale

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
țărănimii cooperatiste, mecanizatorilor 

și specialiștilor, tuturor lucrătorilor 
din agricultură cu prilejul „Zilei recoltei"

să săr- 
la sfîr- 
atunci

Dragi tovarăși,
A devenit o tradiție 

bătorim „Ziua recoltei" 
șitul fiecărei toamne,
cînd se face bilanțul activită
ții unui an agricol. Anul a- 
cesta, datorită condițiilor na
turale speciale care au deter
minat prelungirea duratei lu
crărilor agricole, țărănimea 
sărbătorește „Ziua recoltei" 
prin muncă, prin intensificarea 
eforturilor pentru încheierea 
rît mai grabnică a campaniei 
agricole de toamnă.

Trecînd în revistă activita
tea și roadele obținute în a- 
gricultură în cursul acestui 
an, trebuie să spunem cu sa
tisfacție că, în general, bilan
țul este pozitiv. Datorită con
dițiilor tot mai bune create de 
statul nostru, mecanizării mun
cilor agricole, sporirii cantită
ților de îngrășăminte chimica 
utilizate, datorită mai bunei 
organizări a muncii unităților 
agricole socialiste și, în pri
mul rînd, vredniciei țărănimii 
cooperatiste, mecanizatorilor 
și specialiștilor, tuturor oa
menilor muncii de Ia sate, re
coltele obținute da România în 
acest an pot fi calificate ca 
bune. Producția de grîu Ia 
hectar a atins nivelul cel mai 
înalt pe c,are I-a cunoscut a- . 
gricultura românească de-a 
lungul întregii istorii a țării. 
Se estimează, de asemenea, o 
producție satisfăcătoare de 
porumb și de plante tehnice, 
de legume și fructe, precum 
și în domeniul zootehnic. A- 
ceasta ne va permite să pu
tem asigura, și în acest an, a- 
provizionarea corespunzătoare 
a populației cu produse agro- 
alimentare și satisfacerea ne
cesităților de materii prime 
ale economiei naționale.

să apreciem re-Se împune 
zultatele bune obținute în a- 
gricultură cu atît mai mult cu 
cît în toamna acestui an s-au 
îvit greutăți serioase determi
nat- de abundența precipitați
ilor și de revărsarea unor rîuri 

■care au provocat inundarea u- 
nor însemnate suprafețe de te
ren, au adus pagube materia
le și au diminuat producția a- 
gricolă a unor unități de stat 
și cooperatiste. De aceea, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Mi
niștri, adresez cele mai calde 
felicitări țărănimii, mecaniza
torilor și. lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de stat, 
specialiștilor agricoli care, 
printr-o muncă eroică, prin 
dîrzenia cti care au înfruntat 
și învins dificultățile naturale, 
au reușit să asigure producții . 
sporite 
mițind 
lor de 
nostru 
conomiei naționale.

Doresc, de asemenea, să a- • 
dresez cele mai calde felici
tări oamenilor muncii de la 
orașe, militarilor, studenților 
și elevilor, care și-au adus a- 
portul la desfășurarea munci
lor agricole, au dat sprijin ță
rănimii în momentele grele 
ale campaniilor din acest an, 
contribuind prin munca lor la 
diminuarea consecințelor nega
tive ale ploilor și inundațiilor, 
la salvarea și depozitarea re
coltei.

Folosesc, totodată, acest pri
lej, pentru a felicita din toa
tă inima clasa noastră munci
toare — clasa conducătoare a 
societății socialiste — care a- 
sigură mijloacele necesare dez
voltării bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii, mecanizării

Ia toate culturile, per- 
satisfacerea necesități- 
consum ale întregului 

popor și a nevoilor e-

șî chimizării acesteia, condiții 
de care depinde în mare mă
sură creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale în 
patria noastră.

Felicitîndu-i pe oamenii mun
cii pentru aceste rezultate, se 
cuvine, de asemenea, să adre
săm cele mai calde felicitări 
comitetelor județene de par
tid, organelor și organizațiilor 
de partid din comune, din u- 
nitățile agricole, tuturor comu
niștilor de la sate pentru mun
ca desfășurată în vederea în
făptuirii politicii partidului de 
dezvoltare și înflorire a agri
culturii noastre socialiste.

Producția agricolă obținu
tă în acest an constituie o 
nouă dovadă a justeței politi
cii agrare promovate de par
tidul nostru, a hotărîrilor Con
gresului al X-lea, a realismu
lui obiectivelor planului cinci
nal, precum și a angajamente
lor de depășire a prevederilor 
acestuia. Rezultatele obținule 
în anul agricol 1972 demon
strează, de asemenea, în mod 
elocvent, superioritatea agri
culturii noastre socialiste, re
sursele de care dispune aceas
tă importantă ramură a eco
nomiei naționale pentru creș
terea nivelului de trai al po
porului, pentru înfăptuirea 
programului privind făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

Trebuie să spunem că, în a- 
celași timp, în acest an s-au 
manifestat șt o serie de nea
junsuri și defecțiuni în orga
nizarea producției agricole, în 
activitatea unităților de
și cooperatiste, în munca or
ganelor și organizațiilor de par-

stat

(Continuare în pag. a 4-a)

la locul potrivit! de sporire a producției
de cărbune

Convorbire cu tovarășul ing. CONSTANTIN COVLEA, 
șeful serviciului mecanic din C.C.P.

In cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea cu activul de partid din 
Valea Jiului, care a avut loc cu ocazia vizitei de lucru întreprinsă în județul nostru, 
sînt subliniate cu claritate cîteva direcții cardinale pentru evoluția viitoare a mineritu
lui în această zonă a tării în așa fel încît să se creeze toate condițiile pentru
ca să se ajungă, pînă în 1980, la o extracție de aici a circa 7 milioane tone de cărbune 
cocsificabil. „...Nu pe calea intensificării efortului fizic trebuie să obținem sporirea 
substanțială a producției, ci pe baza introducerii unei tehnici moderne de înaltă pro
ductivitate"; „Trebuie să ne gîndim Ia o mecanizare rapidă în toată Valea Jiului"; 
„Să dezvoltăm... încă din anul viitor, un puternic centru de mașini miniere pentru aceas
tă zonă...". Iată cîteva pretîoa se indicații și recomandări ■ ale secretarului general 
partidului care se cuvin urmate cu întreaga responsabilitate de toți • factorii de răs
pundere implicați, de către toate colectivele noastre minerești.

Discuția purtată cu tovarășul ing. Constantin Covlea, șeful serviciului mecanic

în- 
a-

al

brigadă 
fost dotat 

susținere 
SVJ-1 600,

din
Centrala cărbunelui Petroșani, a abordat problema acută a modalităților concrete de me
canizare, în perspectiva mai apropiată sau mai îndepărtată, a. principalelor operații de 
la fronturile de " “ ........ ......_ _v x
acestei 
Jiului.

acțiuni
lucru din subteran, criteriile care trebuie luate în seamă pentru reușita 
de amploare, de importanță decisivă pentru mineritul de mîine al Văii

început 
releva

este ne- 
aspectul

— De la 
cesar a se 
că introducerea unei mecani
zări adecvate, a unei dotări 
în subteran care să corespun
dă pe de-a-ntregul conjunc
turii specifice de zăcămînt 
constituie o problemă cu un 
ridicat grad de dificultate. Se 
cere depusă multă gîndire 
pentru a găsi cele mai feri
cite rezolvări ale ei. Vedeți, 
există actualmente în 
fectiv trei complexe 
taj, două la Lupeni 
la Paroșeni, și' două 
pectivă de a fi puse 
tie, la Paroșeni și 
câni. Dar, aceste instalații mo
derne într-adevăr de înalt 
randament, au o sferă de ex
tindere, totuși, limitată în 
bazinul nostru. Rentabilitatea 
metodei de exploatare cu teh-

Se insistă, în ultimul timp 
mai ales, asupra concentrării 
locurilor de muncă, asupra 
creșterii vitezelor de avan
sare și prin aceasta se pre
conizează valorificarea depli
nă a fondului de timp 
al minerului. Avantajele s-au 
dovedit a fi de substanță ; cu 
o brigadă complexă, în două 
sau trei abataje, cu un per
sonal de regie mai puțin nu
meros, asigurîndu-se o de
servire materială ritmică, se 
pot obține rezultate deosebit 
de frumoase.

...„Brigada pe care am con
dus-o, într-un abataj came
ră, și-a realizat lună de lună 
sarcinile de plan. Vecinii 
noștri însă... Lună de lună 
se iveau discuții că noi cîș- 
tigăm mai bine, că... Dar ce 
să mai vorbim 1 Acum am 
preluat încă două abataje, cu 
al meu trei, și cu acest „trio" 
încercăm să ne omogenizăm 

' fronturile, brigada, cum i se 
mal zice la noi complexă". 
El, omul care îmi vorbea, pă
rea scund pe lingă acea ar
mătură lingă care se afla, 
deși nu s-ar putea zice că 
Dumitru Vișan, șeful brigă
zii complexe din sectorul I

al minei Uricani, nu este un 
bărbat voinic. Dar, ciudat, nu 
armătura domină, ci 
care o pregătise și 
mingile involuntar, 
parcă un tușeu al 
șirii după ce i se
toate „dichisurile" pentru fo-

el, omul 
acum o 
dîndu-i 

desăvîr- 
făcuseră

ziuă se simte realizată exact 
— cu tot ceea ce a acumulat 
de-a lungul anilor — expe
riența minerului. Și cărbune
le se constituie ca un sim
bol al capacității omului din 
adine pentru o productivitate 
înaltă...

— Singura noastră certitu
dine, cînd am pornit Ia 
nuncherea abatajelor, 
le-am dat o cotitură 
era folosirea intensivă 
pacităților, de care dispunem, 
își continuă spusele Dumitru 
Vișan. Explicația lui reduce 
realitatea la esență. Pentru 
că nu există nici o cores
pondență între structura „ve
che" a brigăzii și cea ac
tuală. Decît numai, poate, 
că nu mai sînt 16 oanmei Ia 
front, ci peste 50. Mi se 
pare însă prea simplist să 
pui totul pe seama numă
rului de oameni 1

— Drept! Dar trebuie în
țeles că gruparea asta are un 
temei: frontul de lucru. Că 
de front depinde totul. Cînd 
ai ajuns în falie, sau ai scos 
tavanul, concentrezi oamenii

înmă- 
adică 
nouă, 
a ca-

Ceea ce dă 
spor timpului 

losință. O brigadă complexă I 
Unică în felul ei pe Vale. 
Dacă în cele nouă luni, în
tr-un singur abataj aceasta a 
dat peste plan 3 500 tone căr
bune, acum, pentru , cea cu. 
trei abataje și cu un număr 
sporit de oameni, rodul mun
cii 
tat: 
în 
zile
apropierea dintre om și re
zultatul muncii sale se con
turează convingerea că s-a 
transferat în aceste tone 
smulse muntelui o părticică 
din inima sa, că prin 
„diamant negru" trimis

pînă la acea dată — noi spo
ruri de producție.

Plusul de cărbune însumat 
pe parcursul lunii, pînă la 19 
octombrie, de o altă brigadă 
—- cea condusă de Constantin 
Popa — se ridică la 629 tone, 
rod al acțiunii colective a mi
nerilor celor patru schimburi 
conduse de Dumitru Polăreanu, 
Damian Anti, Ioan Siminiuc și 
Nicolae Macavei.

Că cifra de 206 tone de căr
bune, reprezentînd depășirea 
sarcinii de plan pe sector 
pînă la acea dată, va fi ma
jorată. pînă la sfîrșitul lunii, 
o dovedește rodnicia 
tății schimbului I din 
tombrie, cînd au fost 
ționate 245 vagonete,
de 145, cît era preliminarul 
pe schimb.

nu se lasă aștep-
685 tone cărbune 

plus în primele 15 
ale lunii octombrie. In

O scurtă convorbire telefo
nică cu tovarășul Virgil Ca
zan, tehnician la sectorul III 
al minei Vulcan, ne-a per
mis să consemnăm în coloa
nele ziarului o realizare ine
dită a acestui colectiv: 
cepînd cu 18 octombrie,
batajul frontal din stratul 18, 
blocul III, în care lucrează or
tacii șefului de 
Gheorghe Iascu a 
cu echipament de 
metalică — stîlpi
care a înlocuit lemnul folo
sit pînă acum. S-au creat ast
fel condiții ca randamentul 
pe abataj să sporească cu 500 
kg/post ,iar brigada să adau
ge celor 173 tone cărbune — 
cantitate cu oare minerii de 
aici depășiseră sarcina de plan

activi-
19 oc-
recep- 
în loc Dem. D. IONAȘCU

(Continuare în pag. a 3-a)întare cu pluguri de tăiere, 
stratele de grosime subțire și 
medie. In cazul frontalelor cu 
perforare-pușcare preconi
zăm introducerea și a trans
portoarelor grele și — even
tual — utilizarea plugurilor 
de încărcare.

— Am dori să specificați cî- 
teva aspecte concrete ale a- 
cestor acțiuni.

— In ultima perioadă s-au 
prospectat și parteneri străini 
și avem unele oferte în aceslt 
sens. Dar — și 
niez Aceasta — 
experimentarea 
nea utilaje, ne 
de valorificarea

nologia de lucru respectivă 
este în funcție de dimensiu
nile care pot fi date panou
rilor, determinate de tectoni
ca însăși care — se știe — ne 
produce multe necazuri. Ne- 
regularitățile de strat, inter- 
calatiile etc. sînt serioase im
pedimente. Chiar cînd s-a 
mers cu complexul în con
diții propice, perioada rodni
că n-a fost de durată prea 
lungă din cauza dimensiuni
lor reduse ale unui asemenea 
panou favorabil. Deci, nu pe 
generalizarea acestor com
plexe ne-am axat preocupă
rile, ci pe introducerea unei 
susțineri mecanizate cu aplica
rea perforării-pușcării Ia front, 
în cadrul metodei de exploa
tare cu abataje frontale, în 
special în stratul 3, și pe ex
tinderea metodei de exploa-

Un modern colț vulcănean.

i/i /;///v FOTO: I. LICIU

aba- 
unul 
pers- 
func-
Uri-

Convorbire consemnată de 
ing. TRAIAN MULLER

tin să subli- 
simultan cu 

unor aseme-
vom îngriji 

tuturor resur-

(Continuare în pag. a 3-a)

Alcoolul la volan! In pagina
a 3-a

Secvențe culturale.

Oaspeți dragi.
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un toxic 
primul 

creierul, 
interzic

comportamentul 
auto „suferind" 
(0,5 grame la 

sau 1 gr/litru),

public, 
grav 
3482. 
peste 
apar

e firesc, mulți din- 
conducători auto 
sînt depistați de

Dezbaterile din Consili
ul de Securitate.

Conferința O.N.U. pen
tru cacao.

Ședința Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone.

lucru e- 
de
Și 
în 
în 
la

COORDONATE
ALE ANULUI 
„ 2000 
IN POLONIA
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Ior care ar putea să survină 
la o viteză excesivă și în tim
pul depășirilor nepermise, a- 
par deja de Ia o alcoolemie 
minimă de 0,2 grame la litru.

Intîrzierea reflexelor în
seamnă o frînare încetinită, 
neîndemînare în mînuirea ra
pidă a volanului în

mult 1 Cum 
tre acești
„suferinzi" 
organele de miliție înainte de 
a produce accidente. Intr-o ata
re stare au fost găsiți, numai în 
ultimul timp, șoferii Dumitru 
Dudașu, din Lupeni, Simion 
Mateiaș din Lupeni, Ilie Floro-

Specialiștii care lucrează 
în cadrul Comitetului de 
cercetări și prognoze „Po
lonia 2 000" la elaborarea 
imaginii Poloniei în urmă
torii 15—30 ani prevăd că 
se ya ajunge, peste trei de
cenii, la un nivel de 14—16 
milioane salariațj în econo. 
mia națională, din care cca. 
70 la sută cu pregătire su
perioară și medie — față de 

Reportaj pe glob

Conducerea unui autovehi
cul presupune — și acest lu
cru îl știe oricine — o serie 
de calități, printre care: re
flexe rapide, prompte, capaci
tate de a judeca și a lua cele 
mai bune decizii, în diversele 
situații dificile de pe traseu.

Alcoolul, chiar consumat în 
cantități mici — și acest lucru 
îl știe oricine — este 
care influențează, în 
rînd, sistemul nervos, 
Legile țării noastre
conducerea autovehiculului 
sub influenta alcoolului. Fap
ta,1 odată comisă, constituie o 
infracțiune și se pedepsește...

Multi conducători auto nu 
știu însă ce reprezintă această 
alcoolemie, pasibilă de .pe
deapsă, Ce poate fi decît... can
titatea de alcool din sînge. 
Un gram de alcool într-un li
tru de sînge reprezintă un con
sum de... o jumătate de litru 
de vin de butelie, sau 100 gra
me coniac sau 2 sticle de be
re. Este de reținut faptul că a- 
tît încetinirea reflexelor, • mo
dificările în comportament, 
cît mai ales sfidarea pericole-

periculoase, observarea cu în- 
tîrziere a autovehiculelor din 
fată etc. In 
conducătorului 
de alcoolemie 
litru de singe 
pe lîngă această întîrziere a 
reflexelor, apare și o stare de 
euforie, de lipsă de control, 
tendința de a face acte de bra
vură prin viteză excesivă, de
pășiri periculoase. Și, după 
cum se deduce, 0,5 gr/litru re
prezintă doar... o sticlă de be
re sau 50 grame coniac, nu mai

iu din Petroșani.
Se semnalează cazuri și 

printre pietonii care, aflați 
sub influența alcoolului, nu 
respectă regulile de circulație 
și nu sesizează pericolele. 
Nicolae Vaida, de exemplu, a 
fost găsit circulînd în stare de 
ebrietate pe drumul 
fiind pe punctul de a fi 
lovit de autobuzul 31 HD

La o concentrație de 
1 gr/litru — alcoolemie, 
deja întîrzieri mari ale refle

xelor, cu scăderea pronunțată 
a atenției.

Periculozitatea, după depă
șirea concentrației de 2 gra
me/ litru — alcoolemie, scade 
treptat deoarece conducător 
rii auto aflati în această fază, 
de obicei, nu sînt în stare... 
să se mai urce , la volan, sau 
nu sînt lăsați de cei din jur 
s-o facă I

Și totuși, Gheorghe Petres
cu din Petroșani a fost găsit 
conducînd cu o imbibație al
coolică de 2,20 gr/litru, iar 
Ioan Pop a condus autovehi
culul cu o alcoolmie de 1,96 
gr/iitru, „aterizînd" într-un 
șanț. Conducătorul auto Ion 
Aruncuteanu, conducînd 
influenta alcoolului, și-a ava
riat autovehiculul, părăsind 
apoi locul accidentului spre a 
nu fi depistat. Sebastian Doga- 
i” lin Petroșani, în 12 septem-

Constantin ȚIU, 
căpitan de miliție 
Emil LEPĂDATU, 

medic

cca. 2o la sută în prezent. 
Majoritatea celor aproape 39 
milioane locuitori, 
număra Polonia în anul 2 
vor trăi și munci în 
mari unități urbanistice 
dustriale. La comitetul 
gospodărire spațială al 
cademiei poloneze de Știin
țe a fost emisă ipoteza or
ganizării în următorii 30 
ani a trei macroregiuni eco
nomice : centrală — inclu
zând Lodz și Varșovia ; de 
sud, cu Katowice, Cracovia, 
Bielsko-Biala, Czestochwa, 
Opole, cu posibilitatea de 
cuprindere treptată a voie
vodatelor Rzeszow, Wroc
law și a zonei subsudete, 
și de nord cuprinzând 
Gdansk .Gdynia și Sopot — 
adică „Trojmiaslo" — Szcze
cin, Swinoujscie ca princi
pale centre ale litoralului 
polonez la Marea Baltică.

„Viitorologii" polonezi a- 
preciază, ținînd cont de ten
dința pronunațtă de depla
sare spre orașe, că populația 
de Ia sate va 
șitul veacului 
cca. 20 la sută, 
la sută urmînd 
șă locuiască 
prezent, agricultura polone-

cit va 
000

16 
în
de 
A-

fi, spre sfîr- 
nostru, de 

restul de 80 
să lucreze și 

Ia orașe. In

I. DUMITRAȘCU, 
Corespondent Agerpres la 

Varșovia

(Continuare in pag. a 4-a)
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monumente
arhitectonicecondițiilor de viață, existen- 

tuții sanatoriale.

De pe malul Iacului Bi- 

caz, o privire spre Ceahlău

Foto : Ion Leonard.

longevivilor
In cei cincizeci de ani de existență a U.R.S.S., durata me

die a vieții și capacitatea de muncă a tuturor popoarelor 
care intră în componenta ei au crescut considerabil. Ast
fel, durata medie a vieții s-a dublat, ajungînd de la 35 la. 

70 de ani. Aceste date au fost publicate de' revista 
„Zdorovie" din Moscova, într-un articol care se referă la 
starea sănătății și protecția ei în Uniunea Sovietică. Revis
ta leagă această realizare de dezvoltarea asistentei sanitare 
gratuite, de progresul social și cultural al societății sovietice. 
Un rol important îi joacă și îmbunătățirea continuă a ali
mentației oamenilor muncii, a 
ta unei rețele largi de insti

Șubă 
pentru arbori

Fii ai Parîngului. Foto : Eli sabeta Grigercsik.

Oamenii de știință din Ar
menia (republică din Trins- 
caucazia) au hotărît să între
buințeze perlitul vulcanic pen
tru protecția pomilor fruc
tiferi îmotriva fenomenelor 
meteorologice nefavorabile. A- 
cest mineral este ars șl mă
cinat, după care se amestecă în 
soluția de var cu ' care sînt 
stropiți pomii. In acest fel se 
formează un strat protector 
.poros, care nu împiedică res
pirația plantelor și care nu 
este spălat de ploi. Via, pro
tejată cu soluția respectivă, 
poate rezista chiar și la tem
peraturi de —35 grade Celsius.

Fotograme
ale unor

Colaboratorii Universității 
din Vilnius au realizat un dis
pozitiv original de fotogra
fiere. Aparatul fixează cu ma
re precizie cotele diferitelor 
clădiri și ale unor fragmente 
din teritoriul înconjurător. El 
a scutit pe proiectanfi, con
structori și restauratori de 
măsurarea clădirilor, acțiune 
care necesită un mare volum 
de muncă. Cu ajutorul lui au 
fost realizate, de exemplu, fo
tograme ale bastionului de ar
tilerie .și altor monumente 
din capitala Lituaniei (republi
că baltică sovietică), care se 
află în curs de restaurare.

Din nou despre 
transplantările 

cardiace

tă ischemiei cardiace sau car- 
diomiopatiei. Nu este indicat 
să se opereze copiii și adoles
cenții purtători de malformații 
cardiace congenitale.

de 
de 
în 
și

Din cele 180 de transplan
tări cardiace efectuate de doi 
ani, numai 20% au reușit. Me
dicul Shumway, inițiatorul me
todei, a publicat recent (Sur
gery, 70, 88, 1971) o dare 
seamă cu privire la o serie 
26 transplantări realizate 
1970, pentru coronaropatii
cardiomiopatii cu o mortali
tate de 50% imediat după in
tervenție. Din cei 13 pacient! 
care au părăsit spitalul, numai 
7 frăiesc la un an după opera
ție, ceea ce reprezintă o mor
talitate generală de aproxi
mativ 71%.

Supraviețuitorii se simt per
fect, și testele care au fost 
practicate dovedesc că inimi
le transplantate s-au adaptat 
bine la noua lor situație. Shum
way și colaboratorii săi con
sideră că este perfect justifi
cat să se transplanteze inimi, 
în ciuda mortalității inițiale 
ridicate pe care el o atribuie 
stării disperate în care se gă
seau majoritatea cardiacilor în 
momentul efectuării operații
lor. El consideră că progresul 
în terapia imunosupresoare va 
face ca transplantările de ini
mă să devină din ce în ce 
mai puțin riscante. Deocam
dată, indicațiile transplantării 
cardiace sînt următoarele: in
capacitate permanentă datora-

Laserul se alătură 
echipelor 
de medici

dezlipite la om. 
această operație, chi- 
concentrează energia 
a laserului într-un

Treptat, laserul găsește tot 
mai multe aplicații în medicină.

Una dintre utilizările medi
cale ale laserului devenite as
tăzi banale constă în „sudarea" 
retinei, 
Pentru 
rurgul 
imensă
punct minuscul, dacă e nevoie 
nu mai mare decît o singură 
celulă a corpului. Fasciculul 
de raze trece fără nici un efect 
dăunător prin cristalinul ochiu
lui și apoi își eliberează sub 
forma căldurii puterea concen-

trata în zona precisă dorită de 
doctor. Această operație nu 
necesită nici măcar anestezia 
locală, deoarece chirurgia ba
zată pe laser nu produce du
reri. Este, practic vorbind, o 
operație fără vărsare de sînge, 
deoarece căldura închide ime
diat vasele sanguine rupte.

Din 1962, o echipă de medici 
din conducerea spitalelor mili
tare americane, ajutată de or
ganizații particulare de medici 
și cercetători, folosește expe
rimental lasere într-o serie de 
operații care merg de la micro- 
chirurgie pînă Ia amputări și . 
tratamentul cancerului. Lasere
le cu gaze pulsate, cristale și 
bioxid de carbon — extrem de 
eficace și puternice — au cu
noscut ameliorări sensibile în 
cursul acestui program. Pe lîn- 
gă aceasta, cercetătorii au sta
bilit criterii de securitate pen
tru lasere, a căror energie i- 
mensă ar putea face mult rău 
dacă ar fi folosită necorespun
zător.

Dentiștii iau în considerație 
posibilitatea folosirii laserului 
în locul frezelor pentru carii. 
De asemenea, la laboratorul 
laser al Universității Cincinna
ti (statul Ohio) se fac cerce
tări importante, directorul la
boratorului, dr. Leon Goldman 
și colegii săi studiind eficacita
tea laserului cu bioxid de car
bon în chirurgia cancerului. Ei 
au constatat că laserul este su
perior atît bisturiului, cît și 
cuțitului electrochirurgical de 
înaltă frecvență pentru retzec- 
ția tumorilor și pentru trata
mentul cancerului pielii.

Cu ocazia anualei Săptă mini a Securității Traficului, 
in Tokio se desfășoară o ade vărată campanie pentru redu
cerea cît mai mare a număru lui accidentelor. Campania, or
ganizată în toată țara de organele de miliție și control ruti
er, este susținută prin interme diul unor „panda"—animale 
foarte îndrăgite, originare din China — care atrag specta
tori în special din rîndul ce lor mici, oierindu-Ie baloane.

— In foto : Intr-unui din punctele de control rutier din 
Tokio, o „panda" vorbitoare oferind un balon unei micuțe 
admiratoare în cadrul Săptăm inii Securității Traficului.

OCTOGENARUL GROUCHO
Groucho, unul dintre cei trei 

comici ai ecranului american, 
care au turnat pe vremuri ne
numărate filme sub numele de 
Frații Marx, are astăzi 81 de 
ani! Octogenarul actor se află 
intr-un larg turneu prin tară, 
cu care prilej își deapănă s- 
mintirile, spune anecdote din 
viața artiștilor de la Hollywood 
și proiectează fragmente din 
filmele sale. Este interesant de 
arătat că sălile sînt în general 

cu tineri care n-au prea 
de Frații Marx...

pline 
uuzit

MINE SUBMARINE
Se 

ultima vreme despre construi
rea unor aparate uriașe, care, 
scufundate la mari adîncimi, să 
poată extrage minereuri din 
fundul mărilor. Este vorba de 
instalații care vor putea lucra 
Ia adîncimi de peste 6 000 me
tri. La ora actuală sînt deja în 
funcțiune numeroase mine sub
acvatice în zonele marine de 
mică adincime din mai multe 
părți ale globului. Sînt extrase 
minereuri de fier, cositor, ni-

vorbește foarte mult în

Există o mare nedreptate 
in lume: partea nu poate 
vorbi în numele întregului. 
De ce oare, de vreme ce în
tregul nu poate exista fără 
parte cu parte ? Ba și părțile 
coexistă cu roluri felurite. 
Iar privilegiul împarte ran
guri uneori celor mai fără 
de har. Eu sint una din păr
țile căreia nu-i este permis 
să se compare cu orice. De 
pildă, nu pot să fac asta cînd 
e vorba de creier care ar fi. 
se zice, un fel de rege al or
ganismului în timp ce mie 
mi s-a rezervat rolul de slu
gă. N-am decît să slugăresc, 
să rămin la condiția de ane
xă.

Omul cînd vrea să expri
me cea mai indiferentă pozi-

CALEIDOSCOP
chel, precum și cărbune. Sînt 
șanse să fie găsite minereuri 
de aur și platină. In adîncurile 
unor mări din Asia de sud-est 
au fost depistate urme de pie
tre prețioase. In alte zone se 
extrag titaniu, zirconiu, thoriu. 
Specialiștii prevăd că, în viitoa
rele cîteva decenii, extragerea 
de minereuri utile din fundul 
mărilor va căpăta o mare am
ploare, deși cheltuielile de ex
ploatare sînt încă destul 
mari.

fructele de mangus nu pot fi 
transportate...

CREȘTEM IN ÎNĂLȚIME!

de

EXCLUSIV PENTRU 
CONSUM LOCAL...

Cele mai gustoase fructe sint 
considerate cele ale arborelui 
de la tropice, denumit mangus. 
In plus, au o înfățișare deose
bit de frumoasă, culoarea ro
șie și seamănă cu portocalele. 
Din păcate, din dulceața lor 
nu se pot înfrupta decît local
nicii. Fiind extrem de fragile,

Omul veacurilor trecute a 
fost întotdeauna considerat un 
uriaș, așa cum cineaștii l-au 
imaginat pe Tarzan. S-a con
statat însă că înălțimea medie 
a omului a crescut simțitor a- 
bia în secolul nostru — și 
continuă să crească 1

Costumele cavalerilor din 
Evul Mediu nu pot fi îmbră
cate decît de adolescenți, iar 
îmbrăcămintea din epoca mo
dei rococo, păstrată cu grijă 
prin muzee, are măsuri destul 
d'e mici, neputînd fi îmbrăca
tă de femeile de astăzi.

bită de' localnici, lotusul ză
pezilor. Din petalele acestei 
flori se prepară o serie de 
dicamente, ceaiuri și un 
chior foarte fin.

IN TRAVESTI...

FLOAREA ZĂPEZILOR
Printre zăpezile veșnice din 

Himalaia, la altitudini de 
3 000— 4 000 de metri, vietui- 
iește o floare rară, mult iu-

me-
li-

In localitatea spaniolă Por- 
tugalete a avut loc recent un 
festival de dansuri populare, 
care s-a bucurat de succes. 
Cuplul de dansatori Jose și 
Josefa s-a situat pe primul 
loc, primind un consistent 
premiu în numerar. Mai multor 
spectatori li s-a părut însă 
ciudată comportarea dansatoa
rei Josefa și au cerut juriului 
o anumită verificare. Nu mică 
a fost surpriza aflîndu-se că 
Josefa, care purta un frumos 
costum femeiesc din Țara Bas
cilor. era... bărbat I Juriul a 
fost nevoit să retragă imediat 
premiul...

(ie pe care o poate lua față 
de ceva, spune că-1 doare în 
cot. Ce altceva poate spune 
asta decît că sint uneori in
dezirabil, anexa cea mai de 
margine, partea care lipsind

conștiința că n-am ce pierde. 
Unde să mai fiu retrogradai 
de la condiția de slugă 1 Sint 
însă oameni care în viața lor 
mă asemuiesc, pe baza pro
priei lor experiențe cu ge-

Ipostaze O T U L

Compoziția 

solului
planetei Venus

presiune (90

a coborît, so- 
potasiu, 0,0002

Savanții sovietici au publi
ca rezultatele definitive ale 
observațiilor efectuate la 22 
iulie de sonda spațială Venus 
8. Dispozitivele automate au 
funcționat pe solul planetei 
timp de 20 minute. In timpul 
coborîrii, ele au efectuat o 
serie de măsurători ale atmos
ferei confirmind rezultatele 
obținute anterior cu privire la 
temperatură și 
kg. la sol).

In locul unde 
Iul conține 4%

.’/o uraniu și 0,00065 thoriu. A- 
ceastă proporție de elemente 
radioactive, diferită de aceea 
determinată în rocile lunare 
cristaline, este asemănătoare 
cu aceea întîlnită în granitu
rile terestre. Ea denotă o rocă 
metamorfică ce a fost supusă 
la o a 2-a topire după ce se 
formase și cristalizase o da
tă.

Ar fi interesant de determi
nat compoziția rocilor situate 
în alte zone ale planetei. Ro
că analizată de aparatele son
dei Venus 8 are densitatea de 
1,5, avînd un aspect poros.

In cursul coborîrii, sonda a 
măsurat componenta orizonta
lă a vitezei vîntuluî. La al
titudini de peste 45 km aceas
tă componentă a fost de 50 
m/sec. (180 km/h). Apoi, acest 
vînt violent s-a redus odată cu 
apropierea de solul planetei 
njungînd la 2 nVsec. (7,2 
km/h). Măsurătorile au reve
lat existenta unui curent de 
aer de mare altitudine care se 
deplasează în sensul de rota
ție al planetei.

Mic dicționar
fotbalistic

„ACHIZIȚII" - Uneori..... solduri"!
A ÎMPĂRȚI MINGI UTILE - Dar din dar se face... gol I 
DECANI DE VÎRSTĂ - Prezențe... jubiliare!
GOAL-KEEPER — Portar la... superlativ 1
JOC LEGAT — Joc... ca pe ață!
JUCĂTOR „DISPĂRUT" ÎN TI MPUL JOCULUI •- ...Necrolog 

fotbalistic !
MECI DINAMITAT - Meci cu... fitiluri!
MECIURI AMICALE — „Rivalitate" de complezență! 
MODIFICĂRILE SCORULUI - Jaloanele scorului final.
OBSTRUCȚIE -- împiedicare fără... piedică I
RATĂRI SUCCESIVE - ...Lan tul slăbiciunilor ! 
STADION ARHIPLIN - Fotb al... ghiftuit.
STOPĂR MĂTURĂTOR — ...Salubritatea echipei.

D. C. MAZILU

Rebus

(Fabulă)

Clădirile medievale ale orașuiu 
Bistrifa își recapătă înfățișarea

avută inițial

nu creează nici o clipă senti
mentul pierderii sau insufici
enței. Pot exista sau nu. Tra
gic I

Dar omul este nu o dată 
inconștient de ce spune. îmi 
permit această observație 
critică de Ia parte la întreg, 
de la inferior la superior, cu

nunchele. Asta pentru că 
merg în coate și genunchi 
să ajungă undeva. îmi convi
ne asocierea. Este aici o con
siderabilă încărcătură de 
muncă. Și nu orice fel de 
muncă, ci una de rîvnă, de 
poticneli, dîrză, chinuitoare. 
Cite din valorile care s-au ri-

dicat pe această cale mai reu
șesc modul mersului lor ? In
diferent însă de această re
cunoaștere, substanța rămîne 
neschimbată.

Există însă și ipostaze so
cialmente cu totul dezonoran
te. Sînt adesea omolog cu o 
scoabă, cu un plolet, cu o 
sculă oarecare de călăreț. U- 
neori trebuie să sprijin cor
puri care nu merită să avan
seze nici o treaptă. Sînt folo
sit ca sculă dar la unii înlo
cuiesc inteligența, competen
ța, demnitatea, dăruirea, pasi
unea și, cine mai știe cite 
calități și resorturi umane de 
mare cerință. Asta înseamnă 
a... da din coate.

Contradictorie existență 1
C. A.

iederă cam ingîmfată 
foarte bine cocoțată

O

Și
Pe-un brad bătrin
Striga, umflîndu-se-n plămîn: 
— Măi bradule ești prostănac 
Degeaba te numești copac. 
De n-aș fi eu să te-nfășor 
Cu brațul meu mîngiietor 
N-ai mai sta drept
Și înțelept... etcetera, etcetera, 
Ii zise iedera.

Morala: 
întotdeauna parazitul, 
Crede că el e fericitul 
Ce ține lumea in picioare... 
Deși-i pe dos, pe cît se pare!

I, PALTIN

In orașul Bistrița, veche a- 
șezare medievală din Transil
vania, aproape 500 de clădiri 
datează din secolele XIV-XVI. 
Ele au o arhitectură specifică 
acelor epoci și sînt socotite 
monumente istorice. Pentru 
conservarea acestor clădiri, în 
ultimii ani au fost inițiate lu
crări de restaurare. De curînd 
a fost terminată refacerea unei 
clădiri masive în stil gotic, si-

tuată în centrul orașului, denu
mită de localnici „Casa argin
tarului". In această casă a locuit 
mai multă vreme Petru Rareș. 
Specialiștii lucrează acum la 
restaurarea vechii cetăți a tâ
râșului, martoră a numeroase 
evenimente din trecutul Tran
silvaniei, precum și la alte 
vechi edificii. Arhitecții fac, 
totodată, documentații pentru 
30 de străvechi clădiri, în ve
derea conservării lor.

Ochii.

Clips despărțirii
(Ligamente)

Venise clipa sumb ră — despărțirea I
Aud, pe-afară, vîntul care sună
La geamul tău, vrînd, parcă, să ne sptina : 
„E totul șters — rătnîne, amintirea". 
Acum, ca la’-nceput, priveam cu patimi 
Jăratecul aprins dintr-o lalea
Infiptă-n blana-țl cu Sclipiri de nea... 
Udată-a fost de valuri mari de lacrimi! 
La poarta ta, aceiași meri, acuma ' 
Uscați îmi par, cu ramurile, goi 
In clipa asta, s-a 

slngurică-n

N.A. Prin ligamentare, veți 
Hunedoara. Nu omiteți, însă

lăsat în noi 
inimi... bruma.

VASILE MOLODEȚ

găsi cinci orașe din județul 
nici, acrostihul.

CUVINTUL ALINA DUREREA
In cadrul uneia din marile policlinici de stomatologie din 

Leningrad a fost creat un. cabinet de sugestie — pregătire 
psihoterapeutică a bolnavilor. Medicii din Leningrad au ela
borat teste speciale care permit tratarea diferențiată a fie
cărui bolnav în parte. Sugestia cu ajutorul vorbirii, în stare 
de veghe sau în stare' de hipnoză, s-a dovedit a fi chiar mai 
eficace decît folosirea unor cunoscute medicamente anes
teziante. Sugestia permite ane stezia nu numai în cazul tra
tamentelor dentare, ci și în cazul operațiilor stomatologice.

Rebus Rebus Rebus
ORIZONTAL: 1) Autoarea

poeziei „Cîntat-am vinul" — 
Vin renumit ; 2) Vin cu... far
mec și bun gust — Cunoscută 
podgorie arădană; 3) Te ser
vește la cramă — Personifica- 

' rea vinului și viței de vie 
(mit) ; 4) Din butuc 1 — Auto
rul operetei „Fetele din Mur- 
fatlar” — Merge cu puțin 
pelin I; 5) Vița in podgorii
pusă — Atunci vine pelinul
— A-și da consimțămîntul; 6) 
Vine cu paharele cu vin... — 
...scump ; 7) Coace în final și 
boabele de struguri — Perso
naj legendar ; 8) Drumul boa
belor de toamnă — Vinul cel 
...mic! — Picături de Caber
net ; 9) Se culege odată cu via
— Nu-s buni — Autorul fabu
lei „Vulpea și strugurii"; 10) 
Soi de struguri din Spania — 
E și-n vin; 11) Soi de vin 
inferior — Vin aromat și bun 
la gust; 12) Un vin... fiert — 
Soi de vin.

mă ; 5) Picături de grasă ! — 
Din catrenele sale nu lipsește 
ca subiect vinul —• Binefăcă
toarea verii în podgorii; 6)
Vin și... elixir l —■ A pictat 
„După culesul viei"; 7) Tur 
de orizont — A lăsa (fig.); 8) 
Gata la urmă — Se aude la 
culesul viei — Englezește pe

scurt I 9) Ține apele... — ...mari 
— Picături la mustărie I 101 
Studiază vinificația — Lapte 
bătut; 11) Curățat — Sculptor 
grec, autorul grupurilor statua 
re „Bacante" și „Hecate” ; 12) 
Curățat — Verb la storsul vi
nului.

M. I. VLASE

VERTICAL: 1) Zeul... temei 
— Viță cu ciuperci ; 2) Lucra
re în podgorii... — ...și alta 
de sezon; 3) Nu c străin — 
Trecerea vinului; 4) Suport
(fig.) — Pentru vin — nrebîe-
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O activitate pionierească pe săptămînă

...Românașuiui îi place, sus la munte, sus

(Urmore din pag. n

La cinematograful

Restriște autumnala

r (Urmare din pag. 1}

în 
In-
cu
în

I

proaspeți
primit buchete de

Radu Sava, Ioan Vizitiu, Va- 
sile Muntean, Pantelie Pîr- 
vti, Francisc Potoki, Dumi
tru Bornoiti, Emil Guță, Pro- 
copie Moatăr, toți ortacii mei

lucrezi 
reduce 

producție. 
■400 to- 

in

Daniela Colțan.
Forumul Național

SECVENȚE CULTURALE

„Priveliști

si sentimente
Așa se intitulează expoziția de fotografii a medicului 

Radu Irimescu, aflată în holul Casei de cultură din Petroșani, 
de care intîmplător am aflat. Și este păcat că publicul din 
Petroșani află doar din intîmplare despre asemenea mani
festații de artă, în timp ce organizatorii nu se îngrijesc să 
pună măcar un afiș în fața Casei de cultură care să aducă 
la cunoștință strădania și munca unui autentic poet ce năs
cocește cu aparatul în mină metafore de o frumusețe co- 
vîrșitoare.

Căci expoziția de fotografii a lui Radu Irimescu este o 
adevărată poezie a mișcării. Un jurnal pitoresc de vacanță.

Fără îndoială că Radu Irimescu știe să vadă, dar arta Iui 
nu este numai privire. Din contră, priveliștile nil au mono
tonie, nu sînt convenționale. Mina care a manevrat aparatul 
de fotograiiat nu s-a putut eschiva în fața asaltului de stări 
emotive. Imaginile străbat spre fintîna adevărului, spre 
marile spații.

Aici îți vine să calci pe omăturile nemaipomenite din 
basmele lui Andersen, care te invadează cu puritatea lor, 
dincolo te oprești prins în irămintarea unui pămint pustiit 
de vîntnri, răsucit în loc, care se pierde undeva, departe în 
peisajul pămîntului românesc.

Alături, două bătrine de la țară purtînd amprentele ani
lor pe față, cil privirea voalată, stau de vorbă, intr-un extaz 
calm.

In marele hol al Casei de cultură din Petroșani mica 
expoziție de fotografii a lui Radu Irimescu e un colț Itv 
minos care atrage spiritul și-l fixează in cunoaștere și stră
lucire.

COSTIN ILIESCU

la munte la Izvor .."

■i * ■'“wiM
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Din sala palatului cultural răz
batea pînă departe această fru
moasă melodic care înmănun- 
thia sute de glasuri ale pio
nierilor lupeneni, sute de cra
vate roșii, de zîmbete nerăb
dătoare și ochi neliniștiți, 
așteptarea oaspeților lor. 
vitații au sosit și primiți, 
aplauze vii, au luat loc 
tribună alături de pionieri. 
Petre Constantin, miner șef 
de brigadă, Erou al Muncii 
Socialiste și loan Raczek. se
cretarul comitetului de partid 
de la mina Lupcni — au ve
nit cu multă plăcere în mij
locul copiilor pentru a le îm
părtăși impresii de la Con
ferința Națională a P.C.R.

Amindoi au vorbit pionie-

rilor despre grija părinteas
ca a partidului pentru ei. 
cele mai fragede vlăstare, 
schimbul de mîine al comuniș
tilor, de dragostea, care-i în
conjoară pretutindeni.

„Eu sînt miner — a spus 
Petre Constantin, și această 
muncă plină de taine din adîn- 
curi, îmi dă mari 
Eu și ortacii mei 
no realizăm necontenit 
nile de plan ; munca, 
copii, e o necesitate, 
seamnă viață. De aceea 
dorim de la voi este 
vățați acum temeinic, 
gîndițf la viitor, la 
ce-o veți alege. Desigur 
mulți dintre voi vor

și părinții voștri.

satisfacții. 
retișitrț să 

sarci- 
dragi 

în- 
tot ce 
să în
să vă 

meseria 
ră 

deveni 
ca și părinții voștri, mineri, 
veți duce mai departe tradi
ția meleagurilor jiene.

Prelungi aplauze au răsunat 
ca un angajament unanim de 
a fi cei mai demni urmași ai 
părinților lor.

A urmat un moment de înal
ta solemnitate. Oaspeții au 
primit cravata roșie, fiind 
astfel primiți ca pionieri de 
onoare ai unităților de la 
Școala generală nr. 1 și nr. 6 
din Lupeni. In sunet de cîntec 
pionieresc cei doi 
pionieri au 
flori.

Pioniera 
membră în 
al Organizației de pionieri, i-a 
felicitat în numele tuturor pio
nierilor din orașul Lupeni si 
i-a asigurat că : vor învăța și 
vor munci pentru a deveni fii 
de nădejde ai patriei socia
liste.

in celelalte abataje și 
pe două aripi, fără a 
capacitatea de 
Deci, tot cam Ia 300- 
ne cărbune raminem, 
timp ce facem pregătirea ta
vanului următor Ia abatajul 
terminat.

— Știați ceva despre me
toda asta înainte ? încerc eu 
să-l ajut.

— Știam intr-adevăr ceva...
— De unde ?.
— Păi directorul, el ne-a 

ținut o „lecție" despre asta. 
E drept că nu-1 prea înțele
geam ce spune că poți lucra 
cu întreaga capacitate și a- 
tunci cînd unul sau două a- 
bataje sint în prăbușire. Ba 
chiar îmi ziceam : „...Ce-o ii 
șt cu directorul ăsta ? Ce. 
parcă așa pierdem timp da
că pregătim și prăbușim un 
abataj într-o zi, două ?" Dar. 
uite acum și eu și Virgil 
Mărăscu, Alexandru Trăznoi,

spor 
timpului

Scenariul semnat de James 
H. IVebb este realizat după 
romanul lui Donald Hamilton.

Anul 1870. Căpitanul de 
marină Jim McKay sosește 
la San Rafael, un orășel si
tuat într-o regiune secetoasă 
din Arizona, pentru a se căsă
tori cu tinăra Pat Terrill.

Pat este fiica puternicului 
maior Terrill, singurul care 
„face legea" în regiune și 
care e angajat intr-o dispută 
■veche și sîngeroasă cu clanul 
Hannassey (tatăl și cei trei 
fii). Motivul discordiei este 
ferma Big Muddy — proprie
tatea învățătoarei Julie Mara- 
gon — pe al cărei teren curge 
singurul rîu în care cei doi 
rivali își pot adăpa vitele. 
Pentru a evita consecințele. 
Julie refuză să vîndă ferma 
vreunuia dintre ei.

Din prima zi Jim McKay 
devine victima acestei rivali
tăți. Atacat de cei trei fii 
Hannassey, Jim refuză să răs
pundă violenței dar bătrînul 
Terrill nu întîrzie să dea o 
lecție dușmanilor săi. Tensiu
nea crește și datorită geloziei 
pe care administratorul lui 
Terrill o nutrește față de Jim 
McKay. Reîntors de la Big

t
Muddy unde tratase cu Julie 
cumpărarea fermei ca dar de 
nuntă pentru Pat, Jim, acuzat 
de lașitate de către adminis
trator. refuză din nou să-și 
apere onoarea. Pat jignită are 
o discuție violentă cu Jim. in 
urma căreia cei doi se des
part. A doua zi în zori, Jim 
își provoacă adversarul la o 
luptă corp la corp, după care 
părăsește pentru totdeauna 
vila lui Terrill. Julie este ră
pită de Hannassey, care-i pro
pune căsătoria cu fiul său mai 
mare neștiind că vila fusese 
vîndută lui Jim. In timpul 
conflictului survenit, bătrînul 
își ucide fiul, care încercase 
să-l omoare pe la spate pe 
Jim și pleacă să-l înfrunte 
pe vechiul său dușman, ma
iorul Terrill. Duelul sfîrșeș- 
te tragic pentru amindoi, pu- 
nind capăt unei rivalități i- 
nutile.

Jim se căsătorește cu 
și, permițînd tuturor 
sul la rîu, restabilește 
tea în regiune.

In rolurile principale 
gory Peck, Jean Simmons. 
Carrell Baker ș.a. Regia a- 
parfine lui Wiliam Wyler

IA LOCUL
(Urmare din pag. H

Julie 
acce- 
liniș-

Gre-

1

zic la fel. Altfel e acum, 
e bine că poți lucra fără 
limpi morți.

— Credeți că metoda s-ar 
putea aplica peste tot ?

— Dacă sint abataje apro
piate, da. Cu unele mici 
modificări, poate că n-ar stri
ca să le arătăm : disciplină, 
hărnicie și... asta-i foarte ini-

portant, cunoașterea' mese
riei...

Potrivindu-și pulsul exis
tenței după cel al adincului, 
năzuind către noi izvoare de 
..diamant negrit" sau către 
tot alte și alte procedee de ex
tracție care să sporească ran
damentul muncii, minerul 
Dumitru Vișan, șl ortacii săi 
alcătuiesc, în virtutea între
cerii socialiste lansate în 
cinstea, celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Republi
cii, un complex unitar, pus 
pe fapte mari. „La noi, spu
nea inginerul Cornel Rădn- 
lescu, ajutorul șefului de sec
tor, tdeea brigăzilor comple
xe. a căpătat contururi de 
multă vreme acum insă a 
devenit o realitate cu care 
minerii se pot lăuda".

Și, în acest context, trăind 
<u intensitate prezentul, fie
care om al brigăzii complexe 
devine, în mod normal, tin 
veritabil exponent al rodni- 
niciei întrecerii socialiste.

lermediul prizei de forță a 
nui tractor.

Specialiștii uzinei acordă in 
continuare atenție diversifică-' 
rii fabricației curente. La acest 
capitol, între realizările mai 
recente, se înscriu, pompele 
verticale dublu aspirante, pen
tru diferite adîncimi, noile 
pompe de epuisment, transpor
tabile, submersibile, pompele 
pentru pasta de hîrtie si alte
le. Numai pentru 1972 s-a pre
văzut ca o zecime din produc
ția uzinei să fie reprezentat?

Specialiștii Uzinei de pom
pe din București au realizat, în 
pltimul timp, o surie de produ
se noi, ale căror performanțe 
se situează la nivelul tehnicii 
actuale, mareînd totodată, evo
luția tehnicii românești în a- 
cest domeniu. Este vorba, în 
primul rînd, de două noi „fami
lii" de pompe, unele pentru a- 
pă și lichide necorozive, iar 
altele pentru medii corozive 
sau calde. Noutatea pe care o 
prezintă aceste produse constă 
în faptul că 'ele sini executate

alcoolului sint un pericol pu
blic și ar fi necesar să fie des- 
parțiți de... carnetul de con
ducere. Dacă nu pot sau nu 
vor să se despartă de paharul 
•zilnic I 
tă"

brie 1972, conducea sub influ
ența alcoolului, ' avariindu-și 
autoturismul..'.

Este de reținut că din tota
lul de accidente de circulație, 
peste 20 la sută sînt produse 
sub influența alcoolului și pes
te 90 la .sută din ele se. sol
dează < ",.i victime.

Există, in aceasta direcție, 
și unele idei greșite care tre
buie să fie combătute. De e- 

• xemplu, se zice că un condu
cător auto obișnuit cu băutu
ra mi .'ar ivea 'de suferit din 
această cauză, ba. mai mult, 
se simte bine... numai după ce 
își servește porția zilnică. E 
bine să se. știe că și la aceș
tia întîrzieroa reflexelor și scă
derea atenției este influența
tă, la fel ca la oricare, iar cu 
timpul, chiar mai mult decit 
la alții, prin scăderea treptată 
a rezistenței organismului. A- 
cești prieteni nedespărțiți ai

Nu există „obișnuin
ța băutură care să nu fie 

dăunătoare atît sănătății 
și. reflexelor și atenției în 
pul conducerii.

Există conducători auto 
re fac un chef zdravăn (ceea 
ce înseamnă o alcoolemie de 
peste 2 gr/litruj, mănîncă bi
ne, trag un pui de somn și 
dimineața... la drum ! Este gre
șit să se creadă că după 24 
de ore. alcoolemia... dispare. 
Aceasta, dimpotrivă, se menți- 

' ne. rămîne în suficientă mă
sură pentru a facilita o...acci
dentare !

S3 nu uităm : alcoolul este 
cel mai perfid dușman al o- 
mului de la volan ! Și este cu 
desăvîrșire interzis, indiferent 
în ce cantitate,' conducătorilor 
de autovehicule !

dera-o. Vom înlocui 
GSM, confecționată în 
în Valea Jiului, cu
GVJ-2 la care deținem toate 
elementele necesare în vede
rea înfăptuirii liniei tehnolo
gice în flux pentru producția 
de serie. Urmărim și îmbună
tățirea stîlpului SVJ, noul tip 
conceput de un colectiv al 
U.U.M.P.-F.S.H. Vulcan fiind 
prevăzut să se experimenteze 
încă în cursul 
tual. Creatorii 
împreună cu 
electromecanic 
au studiat în prealabil modul 
de comportare a acestuia în 
subteran. Vom aduce îmbu
nătățiri c-aiitaliv-constructive 
și la transportorul TR-3, în plus 
preconizînd și realizarea 
transportorului TR-4, de tip 
greu. Aș mai adăuga un fapt: 
în toată această acțiune a 
noastră am urmărit cu perse
verență crearea unei aseme
nea dotări care să răspundă 
exigențelor mereu în creștere 
de sporire a 
scontînd chfar o dublare 
realizărilor 
vește acest 
tor de bază 
eîiciente.

grinda 
prezent
grinda

cit 
tim-celor autohtone, 

în cadrul Uzinei 
nier, o susținere mecanizată 
care va fi experimentată în 
cursul trimestrului I 1973. Pînă 
la finele anului curent se va 
realiza, tot de către U.U.M.P., 
o susținere mecanizată de ti
pul complexului MKE, din im
port, aflat în funcțiune. Sînt 
„proiecte" absolut firești, sub
ordonate imperativului con
turat de secretarul general al 
partidului nostru : crearea u- 
nor baze temeinice pentru 
construcția proprie de mașini 
miniere, de instalații adecva
te, pînă în cele mai mici deta
lii, condițiilor speciale de 
extracție existente în Valea 
Jiului. La 
centru de 
contribui, 
acumulată.

— Elementele componente 
ale acestor utilaje, instalații, 
vă stau în atenție ?

— Evident, dotarea de mîine 
a fronturilor de lucru nu tre
buie să aibă „fisuri", indife
rent ce „latură" i-am consi-

Vom realiza, 
de utilaj mi-

trimestrului ac- 
noului tip, 

compartimentul 
din centrală, la nivelul tehnicii actuale

Cil-

de produsele noi sau moderni
zate.

Urmare a dotării sectoarelor 
de fabricație cu mașini și uti
laje tehnologice dintre, celt- 
mai moderne, multe dintre, ele 
concepute și realizate în ca
drul programului de autoutila- 
re, Uzina de pompe București 
realizează în prezent o gamă 
largă și variată de pompe cu 
parametri tehnici funcționali 
superiori — peste 600 de ti
puri, în mai mult de 3 000 de 
variante folosite în domenii 
tot mai diverse ale economici 
naționale.

dintr-un oțel ■ inoxidabil speci
al, realizat chiar de metalur- 
giștii uzinei, otel cu rezisten
ța deosebită ia acțiunea diferi- 
ților acizi sau a altor medii 
corozive. Intre noile produse 
ale uzinei se remarcă, de ase
menea, grupurile de motopom- 
pe pentru carburanți, cele des
tinate irigațiilor, sau altor sec
toare ale economiei naționale 
Aceste tipuri de motopompe 
pot fi puse în funcțiune atît de 
motoare proprii, cit și prin in-

nașterea viitorului 
mașini miniere va 

esențial, experiența
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că se iubesc.

6,40 
Zile 
Zile

Noiem- 
Arizona ; 
Bolivar ; 

dan-

și naturalistul Dimi- 
Brîndză (m. 1895) ®

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,19. 
trecute din an — 297. 
rămase — 69.

Soarele răsare la ora 6,39 
și apune la ora 17,20. Zile 
trecute din an — 296. Zile 
rămase — 70.

la 
(1892) geologului 
Ion Atanasiu (m.

Dinspre cartierul nou. productivității, 
a 

în ceea ce pri- 
indicator — fac- 
al unei activități

siune directs a intilnlrii 
rlintrc echipele steaua — 
Sportul studențesc;

® 1846 S-a născut medi
cul
trie _
1972 — La 25 octombrie se 
împlinesc 80 de ani de 
nașterea 
român 
1949) -,

Reînnoifi-vă 
abonamentele 

ia ziarul
„Steagul roșu"

Abonamentele pentru 
luna noiembrie a.c. se 
pot face pînă în xiua 
de 31 octombrie inclu
siv.

® 1894 — A murit Gheorghe 
Tattarescu, pictor,' partici
pant la revoluția de ia 1848 
(n. 1820) ® 1911 — S-a năs
cut Alexandru Moghioroș, 
vechj militant al mișcării co
munisto și muncitorești, ac
tivist de frunte al partidului 
și statului nostru (m, 1969) 
®. 1933 — A apărut „Bule
tinul de acțiune împotriva 
fascismului", organul Comi
tetului național antifascist 
din România @ 1971 — A 
doua Conferință Națională 
a Organizației Pionierilor 
(23—24 octombrie) @ 1972
— Cel de-al VI-lea Congres 
al. U.T.M. din Albania ® 
1972 — Sesiunea Consiliului 
Internațional de control al 
narcoticelor (Geneva 23. X.
- 15. XI).

PETROȘANI — 7 
brie: Ferma din 
Republica : Simon 
PETRILA: Astă seară 
săm în familie'; LONEA —' 
Minerul: Femei în ofsaid; 
ANINOASA: Evadarea în 
tăcere; VULCAN : Mărturi- 

. sirile unui comisar făcute 
procurorului republicii: LU- 
PENI — Muncitoresc : Steaua 
fărăr nume; Cultural: Jo
cul de-a moartea ; URICANI: 
Pentru că se iubesc.

Nicoletta și Aurelian Andrees- 
cu; 14,45 Spori și muzică; 17,15 
Pagini alese din muzica popu
lară; 17,30 Azi, în România. 
Carte radiofonică de reportaj. 
Colaborează Radu Felix; 17,40 
Piese pentru pian do Enrique 
Granados, orchestrate de Ernes
to Half fler; 13,00 Serial radio
fonic pentru tinerii ascultători: 
18,30 Cintă Dan Spătaru, Nina 
Lizell și Raphael; 19,00 Radio
jurnal; 19,15 Recital de opere
tă Corina Băt'buloscu; 
31,00 Estrada duminicală; 
Consemnări de Călina 
33,00 Radiojurnal; 22,10 Panora
mic sportiv; 22,50 Moment poe
tic. Din poezia belgiană de. lim
bă franceză: 24,00 Buletin de 
știri: 0.03—6,00 Estrada nocturnă.

19,30—
20,45 

Mare;

is.oo Festivalul cântecului ostă
șesc. Gala laureațllor. 
Transmisiune directă 
studioul de concerte 
Rodiotcleviziunii;

13,30 1001 de seri;

i»,30 Telejurnal.
In cinstea 
publici] — 
Întreceri;

aiiivarsării 
cronica i

din 
al

i Bu
tnarii

la to de ste-20,00 Comentariu 
me: județul Brăila;

Z0.W Film artistic: „Trapez";

31,35. Itinerar belgian;

22.10 Gondola de aur. Selecțiuni 
din Festivalul de muzică 
ușoară de la Veneția 1972:

32,30 Telejurnal;

33,43 Duminică sportivă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Galer 
Vasile, eliberată de Prepa
rați» Petrlla. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Farcaș 
Mihai, eliberată de E.M. Ani- 
noasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație tic 
serviciu pe numele Luca A- 
lexandru, eliberată de E.M. 
Aninoasa. O declar nulă.

Condițiile de angajare pentru șoferi : să po
sede carnet de conducător auto A.C.

Pentru zidari și tîmplari să fie calificați in me
seriile respective.

Angajările se fac conform H.C.M. 914/1968 
și Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare se pot obține zilnic, de 
la biroul personal al trustului, din Petroșani str. 
Republicii nr. 92, telefon 1616—1624.

LUNI 23 OCTOMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Explozia albă ; Repu
blica : Timpul borzelor; PE
TRILA : Astă seară dansăm 
in familie; LONEA — Mi
nerul : Femei în ofsaid; A- 
NINOASA : Evadare în tă
cere ; VULCAN: Haiducii 
lui Șaptecai; LUPENI — 
Muncitoresc : Steaua fără nu
me; Cultural: Odiseea ge
neralului- Jose; URICANI: 
Pentru

DUMINICA 22 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1: 6,00 Buletin 
do știri; 6,05 Concertul dimi
neții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
vanprentierâ cotidiană; S,00 
mărul presei; 8,03 Ilustrate i 
zicale; 9,00 Ora satului; 
Radiomagazinul femeilor; 
Succese ale discului; 11,00 
letin de știri; 11,05 Intllnire eu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 11,35 Orchestra „Cara- 
velli"; 12,00 De "toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Tonomat internațional — mu
zică ușoară; 11,00 Unda veselă... 
la Buzău: 14,30 La microfon

i A- 
Su- 

mu- 
10.00 
10,30'
Bu-

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți:

8,30 Cravatele roșii;

10,00 Viața satului:

11,10 Mari muzicieni la 
rești: William van l 
și tradițiile artei 
Tale;

12,00 De strajă patriei;

12,30 Emisiune tn limba 
ghiară;
„340 de grade";

14,00 „Duminica unui 
de... fotbal":

14,30 Muzică ușoară;

14.43 U.u interlocutor dificil: Jo
seph Losey;

' 15.00 După numeroase succese: 
Silvia Marcovici și vioara 
el;

15,13 Vă invităm la Muzeul pom
pierilor — transmisiune di
rectă;

15,35 Să jucâm polo-tft la 360 dr 
grade;

15,50 Irina Petrescu se destăi- 
nulc;

16,15 Campionatul național de 
fotbal. Divizia A. Transmi-

ma-

portar

Bucu- 
Oterloo 
dirljo-

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. 
(Lecția a 33-a):

18,00 Căminul:

18.40 Ecranul — emisiune de ac
tualitate și critică cinema
tografică;

19,00 Săptămînă în imagini;

18,20 1001 de seri:

19,30 Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

LUNI 23 OCTOMBRIE

30,00 Avanpremieră;

30,10 Muzică populară 
ria Mărcii;

30410 Roman foileton: , ..Elisa
beth K“ — „Pulul de leu" 
(partea a n-a);

31,05 Panoramic științific;

21.20 Să înțelegem muzica. Ciclu 
de educație muzicală, pre
zentat de I.eonard Bern
stein. Folclorul latino- 
american:

22,10 Imagini din Luxemburg ;

22.30 24. de
Contraste în lumea capi
talului.
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al mun-

bun de 
mijloa-

realizarea unor 
sectorul ocro- 
comerțului și

Ultimele știri • Ultimele știri

(Urmare din pag. 1) 
tid, a consiliilor populare și 
a organelor agricole pentru 
valorificarea posibilităților de 
care dispunem, pentru unirea 
și organizarea forțelor țărăni
mii, ale specialiștilor, ale tutu
ror celor ce muncesc la sate 
în vederea creșterii producției 
și productivității muncii. Tre
cerea în revistă a realizărilor 
și succeselor obținute trebuie 
să prilejuiască, totodată, exa
minarea atentă a neajunsuri
lor, stabilirea măsurilor con
crete pentru lichidarea lor, îm
bunătățirea continuă a orga
nizării muncii de conducere a 
întregii ramuri și a fiecărui 
sector și unități în parte, pen
tru crearea condițiilor în ve
derea realizării în anul viitor 
a unor recolte și mai mari. 
Numai pe această cale se va 
putea asigura ridicarea într-un 
ritm și mai rapid a veniturilor 
țărănimii cooperatiste, a stan
dardului de viață material și 
cultural din satele patriei 
noastre și, totodată, creșterea 
nivelului de trai al întregului 
popor, așezarea României în 
rîndul țărilor avansate din 
punct de vedere al producției 
și productivității muncii în a- 
gricultură.

Conferința Națională a 
partidului din acest an a sta
bilit căile și obiectivele pen
tru dezvoltarea și mai rapidă 
a potențialului economic al 
României, pentru intensificarea 
creșterii cantitative și calita
tive a producției materiale în 
vederea ridicării țării pe noi 
trepte de progres și civilizație. 
Insușindu-și programul elabo
rat de Conferința Națională, 
clasa noastră muncitoare a tre
cut cu elan și abnegație la 
muncă, pentru valorificarea tu
turor rezervelor economiei na
ționale, în vederea realizării 
înainte de termen a planu
lui cincinal, a accelerării dez
voltării și modernizării in
dustriei socialiste de care de
pind în mod hotărîtor pro- • 
greșul întregii societăți, ridi
carea nivelului de trai al po
porului.

Preocupîndu-se de măsurile 
ce trebuie luate pentru per
fecționarea continuă a orga
nizării și conducerii econo
miei, științei și culturii, a în
tregii noastre societăți, Con
ferința Națională a acordat o 
atenție deosebită probleme
lor de care depind înflorirea 
continuă a agriculturii, creș
terea ponderii acestei impor
tante ramuri a economiei na
ționale în sporirea produsului 
social, a venitului național în 
creșterea bunăstării națiunii 
noastre socialiste. Realizarea 
acestor sarcini impune mobi
lizarea tuturor resurselor de 
care dispunem, perfecționa
rea organizării muncii în toate 
unitățile agricole, soluționarea 
într-un ritm și mai rapid a 
problemelor impuse de mecani
zarea lucrărilor agricole, de 
dezvoltarea în continuare a în
tregii baze tehnico-materiale a 
agriculturii. Totodată, aceasta 
cere creșterea rolului specia
liștilor în obținerea unor re
colte mari, sporirea aportului 
cercetătorilor la asigurarea se
mințelor de înaltă productivi
tate pentru toate culturile a- 
gricole, a unor rase de ani
male cu calități superioare, 
Ia stabilirea normelor agro
zootehnice corespunzătoare 
condițiilor specifice țării noas
tre și fiecărei zone în parte.

Avem toate condițiile, dis
punem de tot ceea ce este ne
cesar pentru a asigura tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale privind 
înflorirea agriculturii patriei 
noastre, pentru realizarea și 
depășirea prevederilor cincina
lului, astfel ca agricultura să 
devină o sursă tot mai impor
tantă de creștere neîncetată a 
avuției naționale.

Situația creată ca urmare a 
fenomenelor naturale negative 
din toamna acestui an. faptul 
că lucrările agricole au fost 
întîrziate față de cerințele op
time ale producției vegetale 
fac necesare măsuri 
bite, o activitate 
trunsă de înaltă 
patriotică, atît Ia 
ducerii centrale 
rii, al organelor 
partid și de stat, 
velul comunei, al 
tați agricole în parte, pentru 
grăbirea campaniei agricole, 
pentru ciștigarea timpului

deose- 
intensă, pă- 
răspundere 

nivelul con- 
a agricultu- 
județene de 
cît și la ni- 
fiecărei uni-

pierdut, pentru crearea pre
miselor favorabile realizării 
recoltei anului viitor.

Ținînd seama de această si
tuație, vă adresez vouă, tutu
ror, dragi țărani cooperatori, 
lucrători din întreprinderile de 
stat, mecanizatori, specialiști 
și oameni de știință din agri
cultură, chemarea de a vă con
centra toate forțele, de a vă 
pune tot elanul și toată pu
terea de muncă în slujba or
ganizării rapide și în cele mai 
bune condițiuni, atît a strîn- 
gerii integrale și rapide a în
tregii recolte de pe cîmp, cît 
și a încheierii neîntîrziate a 
însămînțărilor de toamnă.

Folosind toată forța de mun
că disponibilă la sate, bene
ficiind în continuare de spri
jinul oamenilor muncii de la 
orașe, al militarilor și tine
retului, este necesar ca orga
nele de partid și de stat, or
ganele agricole, conducerile 
unităților de stat și coopera
tiste să asigure recoltarea în 
cel mai scurt timp a porum
bului, cartofilor, legumelor, 
sfeclei de zahăr și celorlalte 
culturi de toamnă, transpor
tarea și depozitarea lor, evi- 
tîndu-se orice pierderi, valori- 
fieîndu-se întregul rod 
cii acestui an 1

Folosiți fiecare ceas 
lucru, utilizați toate 
cele materiale de care dispu
neți, mobilizați elanul și ho
tărîrea oamenilor muncii pen
tru încheierea în cel mai sțurt 
timp a acțiunii de recoltare I

Acționați, de asemenea, e- 
nergic pentru pregătirea pă- 
mîntului in vederea încheierii 
rapide a însămînțărilor de 
toamnă ! Treceți cu toate for
țele la evacuarea apei de pe 
terenurile inundate sau cu ex
ces de. umiditate I Asigurați 
folosirea integrală a mijloa
celor mecanice, pregătirea se
minței. organizarea muncii în 
toate unitățile prin schimburi 
prelungite sau prin mai multe 
schimburi, pentru ca însămîn- 
țarea să se termine repede și 
în cele mai bune condițiuni 1

Paralel cu însămînțările de 
toamnă trebuie realizat între
gul complex de lucrări și mă
suri, potrivit regulilgr agro
zootehnice moderne, pentru a- 
sigurarea unei calități supe
rioare a lucrărilor agricole. De 
calitatea însămînțărilor și a în
grijirii culturilor depinde în 
măsură considerabilă nivelul 
recoltelor pe care Ie vom obți
ne în anul 1973 1

Luați toate măsurile pentru 
creșterea producției animalie
re ! Pe primul plan puneți 
acum strîngerea și depozitarea 
furajelor, pregătirea iernării a- 
nimalelor !

îndatoriri de înaltă răspun
dere revin în această campa
nie specialiștilor de la sate, 
inginerilor și tehnicienilor 
gricoli, tuturor slujitorilor 
științei agrozootehnice. Desfă- 
șurîndu-și munca în unitățile 
agricole, fiind prezenți nemij
locit în rîndul țăranilor, pe 
teren, ia desfășurarea tuturor 
lucrărilor, ei trebuie să asigu
re executarea muncilor agri
cole corespunzător normelor 
științifice, la un nivel calita
tiv înalt, să pună baze trainice 
recoltelor anului viitor.

Doresc să-mi exprim convin
gerea, dragi țărani coopera
tori, muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprinderile a- 
gricole de stat, mecanizatori, 
specialiști, că nu veți precu
peți nici un efort pentru a 
face datoria cu cinste față 
popor, față de partid, față 
națiunea noastră socialistă, 
vă veți închina toate forțele 
realizării acestei acțiuni de im
portanță hotărîtoare pentru 
soarta recoltelor viitoare ! In 
felul acesta vă aduceți contri
buția la lupta generală a în
tregului nostru popor pentru 
traducerea în viață a hotărîri
lor Conferinței Naționale, 
pentru realizarea planului cin
cinal înainte de termen, pen
tru dezvoltarea și mai accele
rată a economiei noastre na
ționale, pentru ridicarea bu
năstării materiale și spiritua
le a oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Vă urez succes deplin în a- 
ceastă muncă eroică, realizări 
și satisfacții cît mai mari în 
activitatea consacrată propăși
rii patriei !

Vă doresc multă . sănătate 
și fericire, vouă și familiilor 
voastre I

a-

vă 
de 
de 
că

Delegații românești Prezente
peste hotare

MOSCOVA 21. — Corespon
dență de la Silviu Podină: In 
perioada 14-21 octombrie, la 
invitația ministrului industriei 
petrolului al U.R.S.S., V. D. 
Șușin, o delegație de specia
liști români în domeniul indus
triei, petrolului, condusă de 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Bujor Almășan, a 
făcut o vizită în Uniunea So
vietică. Cu această ocazie, au 
fost vizitate centralele indus-

triale petroliere din Tataria, 
Bașkiria, Volgograd și Baku, 
institute de cercetări și proiec
tări și șantiere petroliere și 
s-au purtat discuții între spe
cialiștii români și sovietici; 
S-a trecut în revistă rezultate
le colaborării directe între cele 
două ministere și s-a semnat 
un protocol în care se prevăd 
noi acțiuni în vederea extin
derii colaborării.

© Corespondentul Agerpres, 
V. Stamate, transmite : Primul 
ministru Fidel Castro a primit 
delegația guvernamentală bul
gară condusă de Mako Dakov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care se află în 
Cuba cu prilejul celei de-a 6-a 
sesiuni a Comisiei interguver- 
namentale bulgaro-cubaneze de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică. După cum in
formează ziarul „Granma" au 
fost discutate probleme refe
ritoare Ia dezvoltarea colabo
rării între Cuba și Bulgaria, 
precum și alte aspecte de in
teres comun.

conducerea treburilor de stat 
și la controlul desfășurării con
strucției economice și cultu
rale din țară, printr-un decret 
al Prezidiului Marelui Hural

© Potrivit postului dc radio 
Uganda, reluat de agenția Reu
ter, președintele Idi Amin a 
ordonat expulzarea din Ugan
da a tuturor asiaticilor care 
au cetățenie keniană, tanzania- 
nă și zambiană. Președintele 
a declarat că aceștia urmează 
să părăsească țara pînă la da
ta de 8 noiembrie. Agenția 
Reuter apreciază că numărul 
personelor afectate de noua 
hotărîre se ridică la cîteva 
sute.

@ In 
largi a

scopul atragerii mai 
oamenilor muncii la

Popular au fost create orga
nele controlului popular din 
R.P. Mongolă.

© Vineri au început Ia An
kara lucrările celui de-al șase
lea Congres al Partidului 
Dreptății din Turcia, formațiu
ne politică majoritară în cele 
două camere ale Parlamentului 
tării.

La lucrările congresului, ca
re vor dura trei zile, parti
cipă 1 500 de delegați și par
lamentari.

Discursul inaugural a fost 
rostit de Suleyman Demirel, 
președintele partidului.

® Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah

VARȘOVIA 21. — Cores
pondentul Agenpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite: Consiliul 
de Miniștri al R.P. Polone a 
examinat situația realizării pla
nului de dezvoltare economi
că pe primele trei trimestre 
ale anului curent. A fost re
levată, cu acest prilej, menți
nerea unui ritm înalt de creș
tere a producției industriale, 
de ordinul a 11,9 la sută. In 
vederea asigurării unei bune 
aprovizionări a pieței, a fost 
subliniată necesitatea sporirii 
eforturilor pentru creșterea li
vrărilor de produse deficitare, 
îmbogățirea și diversificarea 
sortimentului de produse. Con
siliul de Miniștri a apreciat 
că este realizată consecvent 
politica social-economică ' tra
sată Ia Congresul al 6-lea al 
P.M.U.P., arătîndu-se, totodată, 
că rezultatele bune obținute 
nu pot ascunde o serie de lip

suri și insuficiențe, împotriva 
cărora trebuie să fie dusă o 
luptă mai activă în ultimul tri
mestru al anului, pentru ca bi
lanțul general, pe întregul an, 
să fie cît mai favorabil și pen
tru a fi create condiții cît mai 
bune în vederea realizării sar
cinilor pe anul 1973.

In sfera realizării 
țiilor, au 
semenea, 
s-a atras 
tîrzierilor 
investiții
tirii sănătății, 
prestațiilor.

Totodată, Consiliul de Mi
niștri a discutat proiectul de 
creare a Comitetului pentru 
energie atomică în locul Ofi
ciului împuternicitului pentru 
problemele folosirii energiei 
nucleare, precum și sarcinile 
pe anul 1973 în domeniul co- • 
merțului exterior polonez.

investi-
fost obținute, de a- 
rezultate bune, dar 
atenția asupra în- 
în 

din

ROMA 21 (Agerpres). — La 
Academia di Romania" din 

capitala Italiei a avut loc o 
seară culturală românească, 
in cadrul căreia compozitorul 
Sigismund Toduță, directorul 
Filarmonicii din Cluj, și cri
ticul de artă Dan Hăulică au 
vorbit despre „cultura româ
nească in circuitul universal". 
In continuare, cvartetul de 
coarde din Cluj, condus de 
violonistul Ștefan Ruha, a in
terpretat lucrări ale compo
zitorilor Cosella și Paul Con- 
stantinescu.

Publicul prezent a partici
pat apoi la deschiderea ex
poziției pictorilor români San
da Saramat și Dorian Sasz, 
laureați ai concursului „Ita
lia 2000“ — ediția 1971.

★
In seara aceleiași zile, or

chestra simfonică „Gfieorghe 
Dima" din Cluj, care â. între
prins un turneu în Sardinia, 
a susținut un concert, șub ba
gheta dirijorului Emil | Simon.

Comunicatul final al Conferinței 
tarilor membre ale viitoarei 

C.E.E

SOLDAȚI NIPONI 
DIN AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL

lărgită

sfîrșitul său, al doilea război 
mondial își mai dezvăluie 
din tragediile sale.

PARIS 21 (Agerpres). — Du
pă doiîă zile de dezbateri, în 
capitala Franței s-au încheiat, 
în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă, lucrările Conferinței . la 
nivel înalt a țărilor membre 
ale viitoarei Piețe comune 
lărgite. Au participat șeful 
statului francez, Georges Pom
pidou, și prim-miniștrii din R.F. 
a Germaniei Italia, Belgia, 
Olanda, Luxemburg (țări mem
bre ale C.E.E.), Marea Brita- 
nie. Irlanda, Danemarca (sta
te care au semnat tratate de 
aderare Ia C.E.E.).

A fost dat publicității
comunicat comun în care se a- 
rată că participanții și-au re
afirmat voința de a realiza o 
uniune economică și mone
tară, hotărîrile necesare ur- 
mînd să fie adoptate în cursul 
anului 1973. Participanții au 
hotărît să fie instituit, pînă în

un

aprilie 1973, un fond vest- 
european de colaborare mone
tară, a cărui administrare va 
fi asigurată de Comitetul gu
vernatorilor băncilor centrale, 
în scopul concertării unor mă
suri monetare și financiare. 
Participanții, se arată în co
municat, au dat mandat mi
niștrilor de finanțe să adopte, 
cu prilejul consiliului din 30 
și 31 octombrie 1972, măsuri 
precise în diversele domenii 
care se pretează la o acțiune 
eficace și realistă, pe termen 
scurt, împotriva inflației, ți- 
nînd seama de situația fiecă
rei țări membre. Totodată, co
municatul exprimă dorința sta
telor membre ale C.E.E. de a 
contribui „Ia orientarea refor
mei sistemului monetar occi
dental pe o bază echitabilă și 
trainică".

I

GENEVA

Conferința O.N.U. pentru cacao
GENEVA 21 (Agerpres). — 

Conferința Națiunilor Unite 
pentru cacao, întrunită la Ge
neva, a adoptat textul unui a- 
cord internațional asupra a- 
cestui produs. Principala clau
ză a acordului se referă la 
stabilirea unui preț minim 
pentru cacao, pe piața occiden
tală, de 23 cenți pe livră și a 
unui preț maxim de 32 cenți. 
Stabilizarea cursului acestui 
produs va fi asigurată prin 
crearea unui stoc regulator de 
250 000 tone cacao.

Acordul va intra în vigoare 
la 30 aprilie 1973 sau în de
curs de două luni de la aceas
tă dată, dacă a fost ratificat 
în prealabil de cel puțin cinci 
din țările producătoare, care 
să asigure 80 la sută din can
titățile pentru vînzare și de 
un număr suficient de țări 
consumatoare, care să asigure 
70 la sută din importuri. Un 
organ internațional pentru ca
cao a fost însărcinat cu apli
carea acestui acord.

Potrivit agenției France 
Presse, Statele Unite au refu
zat să se asocieze acordului, în 
timp ce R.F. a Germaniei va 
adopta o hotărîre definitivă 
înainte de 15 ianuarie 1973.

Introducerea

in alte două

— a anunțat 
cuvînt al po- 
filipineze. U- 
soldați a fost

MANILA 21 (Agerpres). 
— Doi soldați japonezi, ca
re, după toate aparențele, nu 
au aflat de sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, 
au atacat, vineri, o patrulă 
a poliției filipineze în Insula 
Lubang, la 120 kilometri sud- 
vest de Manila 
un purtător de 
Iiției naționale 
nul din cei doi
ucis în timpul schimbului de 
focuri angajat cu patrula fi- 
lipineză, iar celălalt a fost 
rănit, dar a reușit să fugă cu 
arma tovarășului său.

Informată despre acest in
cident Ambasada niponă la 
Manila a solicitat autorități
lor filipineze autorizația de a 
trimite în insulă echipe de 
salvare japoneze, pentru a 
găsi pe soldatul rămas în via
ță. Totodată, șeful poliției 
filipineze, generalul Fidel 
Ramos, a hotărît lansarea li
nei operațiuni de cercetare 
în zonă, pentru a stabili da
că în munții din Insula Lu
bang nu trăiesc și alți „su
praviețuitori" din timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial.

In urmă cu cîteva luni, un 
alt soldat japonez din timpul 
războiului a 
junglele din 
De unde se 
aproape trei

WESTMINSTER
Șl TELEVIZIUNEA

LONDRA 21 (Agerpres). 
— După dezbateri furtunoa
se, Camera Comunelor a res
pins, cu 191 de voturi contra 
165, proiectul unei legi ce
rînd introducerea camerelor 
de televiziune la Westmins
ter — palatul în care își 
desfășoară lucrările — în 
vederea transmiterii pe mici
le ecrane din Anglia a dez
baterilor Parlamentului bri
tanic. Deși numeroase perso
nalități politice, între care 
ministrul de interne, Robert 
Carr, s-au pronunțat în favoa
rea acestui proiect, rezulta
tul votului, — subliniază A- 
sociated Press — relevă pre
ponderența acelor deputați 
care au considerat, că intro
ducerea televiziunii ar dău
na caracterului acestui for 
legislativ.

Un proiect de lege similar 
a mai fost respins de Came
ra Comunelor în 1966.

care urmează să fie benevo
lă și treptată, va costa S.U.A. 
— potrivit aprecierilor ex- 
perților — 15-65 miliarde de 
dolari. Proiectul de lege va 
fi prezentat spre examinare 
și Camerei Reprezentanților.

De menționat că Adminis
trația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiu
lui cosmic a introdus, încă 
din anul 1971, sistemul me
tric în publicațiile sale știin
țifice și tehnice.

întrevederea 
secretarului 

general 
al O. N. U. 
cu ministrul 
de externe 
al Japoniei

PRIMA ZĂPADĂ 
ÎN TURCIA

ANKARA 21 (Agerpres). 
— In capițala Turciei — An
kara — și în împrejurimile 
sale a căzut vineri diminea
ța prima zăpadă din acest a- 
notimp rece.

Este pentru prima oară din 
anul 1935, cînd ninge în a- 
ceastă regiune a Turciei, în 
luna octombrie.

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a avut, vi
neri, o întrevedere cu Masa
yoshi Ohira, ministrul de ex
terne al Japoniei, anunță a- 
genția Kyodo. Cu acest prilej, 
ministrul de externe japonez 
l-a informat pe secretarul ge
neral al O.N.U. în legătură 
cu intenția guvernului său de 
a spori contribuția Japoniei 
la diferitele acțiuni inițiate de 
Națiunile Unite. De asemenea, 
Ohîra a cerut sprijinul secre
tarului general în desemnarea 
capitalei nipone ca loc tal des
fășurării viitoarei Conferințe 
a O.N.U. asunra mediului în
conjurător.

S.U.A. TRECE LA 
SISTEMUL METRIC

fost găsit în 
Insula Guam, 

vede că, și la 
decenii de la

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Senatul S.U.A. a a- 
doptat proiectul de lege ca
re preconizează trecerea la 
sistemul metric în viitorii 
zece ani. Această trecere.

ALEGERI IN 
LANDURILE R.F.G.

BONN 21 (Agerpres). — 
In landurile vest-germane 
Saxonia Inferioară și Hessa 
vor avea Ioc duminică alegeri 
municipale și cantonale. 
Cu acest prilej, peste 
milioane de alegători se 
prezenta în fața urnelor.

Acest scrutin parțial
desfășoară cu patru săptă- 
mîni înaintea alegerilor ge
nerale anticipate vest-ger
mane.

Dezbaterile
din Consiliul

opt 
vor

se

stării excepționale

provincii din Chile Din lumea capitalului

de Securitate

și-au încheiat, sîmbătă, vizi
ta oficială pe care au făcut-o 
în Uniunea Sovietică, Ia invi
tația Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și a guvernu
lui sovietic, plecînd din Soci 
spre Teheran, informează a- 
genția TASS.

® Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit dele
gația Uniunii Tineretului So
cial-Democrat din Suedia. Cu 
acest prilej, informează agen
ția A.C.T.C., a avut loc o con
vorbire prietenească și cor
dială.

© Capitalul străin exercită 
presiuni asupra economiei na
ționale, cu scopul de a pre
lua controlul asupra unor în
treprinderi industriale mexica
ne a căror producție se desfa
ce în cantități mari pe piața 
internă, a declarat președinte
le Mexicului, Luis Echeverria, 
într-un discurs, rostit la „Fon- 
do de cultura economica", in
formează agenția Prensa La
tina. Președintele a lansat un 
apel de a se acorda sprijin în
treprinderilor autohtone care 
refuză să-și vîndă acțiunile 
reprezentanților capitalurilor 
străine.
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NAȚIUNILE UNITE 21 (A-
gerpres). — Consiliul de Se
curitate s-a întrunit vineri pen
tru a lua în dezbatere plîn- 
gerea Senegalului țmpotriva 
Portugaliei, ca urmare a agre
siunii comise de blindate por
tugheze, la 12 octombrie, pe 
teritoriul senegalez.

După ce au luat cuvîntul un 
număr de vorbitori, Consiliul 
de Securitate a suspendat dez
baterile, hotărînd să fie relu
ate luni la ora 19,30 (G.M.T.).

Agenția Reuter amintește că 
trei țări africane membre ne
permanente ale Consiliului de 
Securitate — Guineea, Soma
lia și Sudan — au supus spre 
dezbatere acestui organism al 
O.N.U. un proiect de rezoluție, 
cerînd guvernului portughez, 
între altele, „să pună capăt 
imediat și definitiv tuturor ac
telor de agresiune îndreptate 
împotriva teritoriului Senega
lului, să respecte cu strictețe 
suveranitatea și integritatea 
teritorială a acestei țări și a 
altor state independente".

PARIS 21 (Agerpres). — 
Greva de 26 d'e ore a perso
nalului feroviar din Franța, 
declanșată, vineri, la ora 
3,00 (G.M.T.) a paralizat a- 
proape în întregime traficul 
pe căile ferate.

Potrivit unui comunicat al 
Direcției Societății Naționale 
de căi ferate, pe principalele 
linii nu au circulat decît 25 
la sută din trenuri,

La această acțiune, organi
zată de sindicate în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de 
viață, au răspuns în masă fe-

roviarii din toate regiunile 
Franței.21DE CHILE

Guvernul chi- 
introducerea 

do- 
ur- 
de 
de

SANTIAGO 
(Agerpres). — 
lian a hotărît 
stării excepționale în alte 
uă provincii ale țării, ca 
mare a grevei declanșate 
Confederația proprietarilor
autocamioane — anunță agen
ția Reuter. Anterior, starea ex
cepțională fusese instituită în 
19 provincii chiliene.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că 
proprietarii unor întreprinderi 
de. transport urban din San
tiago de Chile au hotărît, vi
neri seara, ca acestea să-și 
reia activitatea. Hotărîrea a 
fost adoptată în urma unei în
trevederi pe care conducăto
rii întreprinderilor respective 
au avut-o cu generalul Her
man Brady, însărcinat de gu
vern să reglementeze conflic-

tul. S-a hotărît ca aceste în
treprinderi să reintre în po
sesia autobuzelor care fusese
ră rechiziționate.

Partidul Socialist din Chile 
a dat publicității o declarație 
în care condamnă „intenția 
cercurilor reacționare de a 
paraliza țara" și arată că 
„planul antipatriotic a fost de
jucat datorită organizării, cal
mului, energiei și unității po
porului, guvernului și forțelor 
armate".

(Urmare din pag. 1)

Pentru convocarea 
unei conferințe 

mondiale de sprijinire 
a mișcării de eliberare

© NAȚIUNILE UNITE 21 
(AgerpresJ. — Peste 50 de 
state, reprezentînd toate conti
nentele, au hotărît să ceară 
Adunării Generale a O.N.U. să 
convoace o conferință mon
dială în sprijinul mișcărilor de 
eliberare națională din Africa 
australă,

Această conferință mondială 
a fost preconizată de reuniu
nea șefilor de stat ai țărilor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane ,ale cărei lu
crări s-au desfășurat în anul 
1970 la Addis Abeba.

ză dispune de cca 230 000 de 
tractoare și 18 000 combine 
cerealiere. S-a calculat că 
pentru mecanizarea integra
lă a lucrărilor de cîmp este 
nevoie de cel puțin 650 000 
tractoare și 50 000 combine 
cerealiere. S-a calculat toto
dată că respectivul nivel ar 
putea fi atins în următorii 
15 ani.

Viziunea Poloniei anului 
2 000 prevede o pondere de 
aproape 70 la sută a trei ra
muri pe ansamblul industri
ei poloneze, respectiv de e- 
nergetică, construcții de ma
șini și chimie, cu sublinierea 
faptului că o serie de di
recții noi, cum ar fi, de e- 
xemplu, electronica, indus
tria laserelor, informatica, 
aflate în prezent într-o fază 
preliminară de dezvoltare, 
se vor transforma ,în urmă
torii 30 ani, în sectoare de 
frunte ale economiei națio
nale poloneze. De Ia ponde
rea de 32 Ia sută în realiza-

rea producției globale in
dustriale în prezent, con
strucțiile de mașini trebuie 
să ajungă la 40—45 la sută, 
iar chimia urmează să salte

★
21 (Agerpres). 

unor statistici o- 
date publicității la 
numărul șomerilor 
a fost stabilit, în pre- 
844 640, în scădere

LONDRA 
— Potrivit 
ficiale 
Londra, 
britanici 
zent, la
cu aproximativ 77 000 față de 
nivelul atins în luna septem
brie. Totodată, statisticile 
menționează că scumpirea 
vieții a continuat să crească, 
atingînd o medie de 7,6 la 
sută pe. an.

realiza, în 1990, 30—35 mi
lioane tone oțel din care 50 
la sută oțel de calitate su
perioară, față de 10 la sută 
în 1970, la un nivel al pro-

Coordonate ale anului
2000 în Polonia

de la 12 la 25 la sută spre 
sfîrșitul anilor '90.

Producția de energie elec
trică va crește de Ia un ni
vel de cca. 70 miliarde KWh, 
anul trecut, la 145 miliarde 
în 1980 și 730 pînă Ia 1 100 
miliarde KWh în anul 2 000, 
în timp ce producția de căr
buni va fi de două, trei ori 
mai mare în respectivul an 
decît în prezent. Polonia va

ducției de aproape 12 mi
lioane tone. Tot în ultimul 
deceniu al secolului. Polo
nia va produce 1,5 pînă Ia 
2 milioane 
250 pînă Ia 
mioane.

Volumul
mărfuri in porturile polone
ze va crește, potrivit ace
lorași studii, de la cca. 40 
milioane tone în prezent la

autoturisme și
300 000 autoca-

traficului de

y

or- 
to-

de

cca. 60 milioane, în 1980, și 
140 milioane tone în anul 
2 000. Transportul de pasa
geri pe calea ferată va fi în 
1990 de două ori mai mare 
decît în 1970, ajungindu-se 
Ia un nivel de 5 miliarde pa
sageri ; peste douăzeci de 
ani se va realiza un volum 
al transporturilor de măr
furi, pe căile ferate, de 
dinul a 3,4—4,2 miliarde 
ne.

Tematica și domeniile
activitate aflate în atenția 
specialiștilor și oamenilor 
de știință polonezi din do
meniul prognozei sînt cu 
mult mai vaste. Cunoașterea 
încă de pe acum a principa
lelor coordonate de dezvol
tare complexă a Poloniei în 
următorii 20—30 ani impune 
o activitate susținută și a- 
deseori migăloasă. Anul 
2 000 este încă relativ de
parte, dar specialiștii, cu 
creionul în mină, I-au apro
piat parcă mai mult de zi
lele noastre.
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