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Datoria de onoare și răspundere 
a fiecărui colectiv: 

SÂ ECONOMISIM 
Timpul ■ Munca ■ Materialele ■ Banii

MAȘINILE DE ÎNCĂRCAT 

sâ fie „încărcate" 

la capacitatea lor!
Raportîndu-ne Ia luna tre

cută, din analiza modului de 
îndeplinire a planului de meca
nizare a încărcării la lucrările 
de înaintare în cărbune și în 
steril de' la E, M. Aninoasa, 
initial, din datele puse la dis
poziție de către tovarășii ing. 
Mihail Datcu, din partea ser
viciului tehnologic și Alfred 
Loy, tehnician topograf, a re
ieșit că din cei 1 707 mc pre- 
văzufi să fie încărcați cu ma
șina s-au realizat 1 361 mc, că 
numai 6 utilaje de acest gen 
din cele 11 cite există în do
tarea de ansamblu au lucrat 
efectiv. Ni s-a specificat la în
ceput că galeria de cap din 
stratul 8 (în realitate, galeria 
de bază din stratul 6!) secto
rul III, de unde se prelimina
se să se încarce mecanizat 
357 mc, n-a fost plasată, (cau
za nu se știa...), iar că refe
ritor la galeria direcțională 
est, de bază, din stratul 15, 
sectorul II, de unde trebuia să 
se dea cu mașina de încărcat 
333 mc „nu s-a raportat ni
mic". Ulterior, în urma unei 
confruntări avute în biroul in
ginerului șef al minei, am a- 
flat că din ultima lucrare 
menționată — al cărui front a 
avansat în perioada respecti
vă cu 34 ml — s-au încărcat 
mecanizat nu mai puțin de 323 
mc...

Lăsînd la o parte raportarea 
incorectă din partea sectorului 
— ale cărei pricini se cuvine 
să facă obiectul unei analize 
a conducerii sectorului, a or

Programul
Universității serale 
de marxism-leninism

Luni, 13 noiembrie 1972, 
orele 17 :

Economie anul I (Lupeni) 
— în sala clubului din loca
litate ;

Economie anul II — în 
sala cabinetului de partid 
Petroșani.

Marți, 14 noiembrie 1972, 
orele 17 :

Principiile și metodele 
muncii de partid — în sala 
cabinetului de partid Petro
șani ;

La orele 18, Filozofie a- 
nul III — in sala Școlii ge
nerale nr. 1 Petroșani.

Miercuri, 15 noiembrie, 
orele 17 :

Economie anul I — în sa
la cabinetului de partid Pe
troșani. 

(Continuare in pag. o 3-a)

ganizației de partid de aici —, 
am rămas total nedumeriți de 
faptul că tov. ing. Datcu era 
în necunoștintă de cauză pri
vitor la situația lucrărilor, la 
functionarea mașinilor de în
cărcat... „Ei (adică cei de la 
sector — n.n. —) pot să spu
nă de ce n-au atacat lucra
rea..." ; „nu știu ce s-a petre
cut în perioada respectivă..." 
„nu pot să dau o „justificare" 
corectă, precisă..." Asemenea 
poziție nu poate fi „acoperită" 
de realitatea că în luna oc
tombrie tov. Datcu a fost la 
reciclare. Pe parcursul lunii, 
serviciul tehnologic urmărește 
(și consemnează în scriptele de 
rigoare) mersul utilajelor prin 
informațiile zilnice furnizate 
de șefii de sectoare și prin 
rapoartele decadale ale topo
grafilor, coroborate cu propriile 
constatări în cadrul'' controa
lelor întreprinse Ia fața locu
lui de către personalul pe ca- 
re-1 include. Or, acest lucru 
face... inoperantă (recurgem 
la un eufemism) „operația" — 
în care l-am găsit angrenat — 
de strîngere a datelor din afa
ră, după o săptămînă de la 
revenirea la serviciu. Departe 
de noi de a pune la îndoială 
competența, capacitatea de e- 
fort a tov. Datcu. Dar dînsul, 
ca tînăr specialist, cu largi 
posibilități de afirmare, tre
buie să dovedească o mai 
convingătoare angajare în 
problemele acute ale minei,

CASA PIONIERILOR - o prelungire 
a muncii de formare a personalității elevului

Formarea personalității copi
lului este un proces complex 
și dificil la a cărei realizare 
contribuie, alături de familie și 
școală, un alt element — acti
vitățile extrașcolare. Dar acest 
factor, în esența Iui, e o pre
lungire a actului educativ, prin 
forme mai elastice, care se în
dreaptă fie către sensibilita
tea copilului, fie către depis
tarea și impulsionarea celor mai 
autentice înclinații și aptitu
dini. In acest cadru al activi
tăților extrașcolare, locul de 
primă mărime revine caselor 
pionierilor.

Casa pionierilor din Petro
șani este un astfel d’e cadru 
în care sute de copii găsesc 
multiple posibilități de petre
cere folositoare a cîtorva' ore. 
Adeseori, trecătorii își domo

să-și valorifice în cadrul ser
viciului unde funcționează 
toate resursele pe care le 
deține. Recomandarea este va
labilă nu numai în cazul în 
speță.

Dintr-o convorbire avută cu 
tov. ing. Alexandru Cernita, 
mecanicul șef al minei, am 
concluzionat că piesele de 
schimb și materialele necesa
re pentru buna funcționare a 
mașinilor de încărcat nu mai 
constituie o problemă pentru 
colectiv. Unele dificultăți e- 
xistă în asigurarea fronturi
lor de lucru cu aer compri
mat, căci ajunge uneori ia 
locurile de muncă (de pildă 
la brigada Iui Adalbert Ko
vacs) cu slabă presiune. „Cu 
toate că mina este la limită 
cu asigurarea aerului compri; 
mat corespunzător, prin cele 
două recomprimatoare subte
rane în funcție, s-a reușit pî- 
nă în prezent să se mențină, 
în general, parametrii normali 
în ceea ce privește alimenta
rea cu energie pneumatică a 
mașinilor de încărcat. Se im
pune, însă, rezolvarea radica
lă a problemei ca atare, fiind 
necesară montarea, în viitor 
a trei compresoare". Desigur, 
Centrala cărbunelui Petroșani 
va analiza situația și va cău
ta — în măsura posibilităților 
— să dea curs favorabil soil

ing. Tr. MULLER
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lesc pașii pentru a privi cum 
evoluează carturile dirijate cu 
multă îndemînare de pionieri. 
Fac parte din cercul de me
canică și auto-moto în care se 
cultivă, cu frumoase rezultate, 
pasiunea pentru mecanică. Dar 
intrînd în această instituție 
privirea și gîndirea sînt solici
tate, în egală măsură, de 'ze
cile de diplome, cucerite (cu- 
vîntul exprimă exact atmosfera 
de tinerească întrecere între 
copii) în felurite concursuri, 
expoziții de desene și linogra- 
vură,- mostre din creația ele
vilor pasionați de tainele știin
ței și tehnicii. Și zilnic elevii 
școlilor din Petroșani își gă
sesc un loc care le oferă toate 
condițiile pentru a-și aplica 
sensibilitatea artistică, preocu
pările tehnice etc.

î

I Succese remarcabile 
ale deschizătorilor

i de drumuri forestiere
Prin aplicarea unor eficiente măsuri tehnico-organizato- 

i rice, printr-o totală dăruire în muncă, colectivele de con- 
i structori ale șantierului I.C.F. Cimpa și-au îndeplinit sarci- 
: nile .de plan pe .primele 10 luni în proporție de 110,4 la su- 
i tă, obținînd de asemenea însemnate economii de materiale. 

Cota productivității muncii pe cele trei trimestre s-a ridi
cat la 1.20,3 la sută. Dintre lucrările predate înainte de ter
men (cu 15 zile) se numără drumurile forestiere auto de 3 
km de la Dealul Babii cît și cel de 400 m de Ia Mierleasa.

Printre angajamentele îndeplinite în cinstea sărbătoririi 
sfertului de veac de la crearfea Republicii se numără și pre
darea înainte de termen a 2,8 km drum auto la Pîrîul Seciu- 
lui și l km la Bordul Maurului (sectorul Vulcan). La înde
plinirea angajamentelor asumate o însemnată contribuție ! 
și-au adus-o Iancu Chiriță, Dumitru Stanică, Anton Bumbaru, l 
Nicolae Stroe, Ion Corbea, Francisc Piisok, Dumitru Ivănuș, : 
Mihai Voinea, Filip Stroie și mecanicii Ionică Sever, Gheor- i 
ghe Rada, Vasile Nicolau, Mihai Chelu și alții.

Materializarea faptică | 
în devans j

a obiectivelor propuse |
Pentru colectivele de constructori din cadrul Șantieru

lui 71 C.C.F. Petroșani, -eforturile depuse, pentru realizarea 
sarcinilor de plan, pentru materializarea în fapte a obiecti
velor propuse a fi finalizate înainte de termen, s-au dove
dit rodnice. Pînă în prezent, planul anual a fost realizat în 
proporție de 83,1 la sută, iar planul productivității muncii pe 
primele trei trimestre în proporție de 102,7 la sută. Printre 
lucrările predate ■ beneficiarului cu . un devans fată de gra
fic de 30 de zile, se numără stațiile: Băiești și Bănița. In ur
mătoarele zile se va trece la recepționarea lucrărilor execu
tate la electrificarea sectorului Simeria-Băiești, obiectiv ce 
a fost finalizat cu 45 de zile înainte de termen. Angajamen
tele asumate în cinstea aniversării Republicii, vizează, prin
tre altele, predarea cu 20 de zile mai devreme a tunelului 
Mîndru Dosului, cît și construirea unui pod în plus față de 
prevederile planului pe anul în curs, lucrarea prevăzută a fi 
predată pînă în ajunul măreței sărbători.

Printre harnicii constructori ai șantierului, un aport deo
sebit în realizarea acestor obiective l-au adus tuneliștii Va
sile Boca, Simion Duruș, Bruno Kufner, Gheorghe Stan, Ilie 
Velea, loan Nicula, zidarul loan Chițu și alții.

— In instituția noastră — 
ne spunea prof. Lucian Arde
lean, director al Casei pionie
rilor Petroșani — funcționează 
17 cercuri frecventate de elevi, 
predominînd cele tehnice care, 
sprijinindu-se pe o constantă 
pasiune manifestată de pionie
rii de toate vîrstele, au deve
nit tradiționale aici. Să amin
tesc cercurile de mecanică și 
auto-moto,(pentru care ,am a- 
menajat și o pistă), radiofonie, 
electrotehnică, navomodele, 
construcții miniere, foto, cine- 
club, pictură, linogravură, ar
tă decorativă, balet — care 
este nou înființat pentru pio
nierii de vîrstă mică.

— Ce ne puteți spune des
pre eficiența educativă a a- 
cestor activități pe care le o- 
feriți copiilor, răspunzînd.
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desigur, totodată și dorinței 
lor ?

Eficiența e dată de multe 
succese obținute de ei pe plan 
județean și republican, rod al 
pasiunii și preocupărilor care 
înfloresc sub îndrumarea in
structorilor. De pildă, pionie
rii navo-modeliști Doru Leo
nard și Francisc Șomkereki 
'au ocupat locurile I și II pe 
țară, Ia concursul de la Galați 
și Constanța. In anul trecut 
noi am obținut cinci medalii 
de aur (din 26 cîte a avut ju- 
d.ețul Hunedoara) la cercul de 
electrotehnică condus de in
ginerul Alexandru Postolache.

T. SPĂTARU

Dragi tovarăși, '

Doresc, înainte de toate, să 
vă mulțumesc în mod cordial 
pentru scrisoarea pe care 
mi-ați adresat-o precum și 
pentru invitația de a partici
pa la sărbătorirea împlinirii a 
cinci decenii de la înființarea 
uzinei în care lucrați. Deoa
rece nu am posibilitatea să 
vin și să iau parte, împreună 
cu dumneavoastră, la sărbăto
rirea semicentenarului uzinei, 
doresc să vă adresez tuturor, 
pe această cale, cele mai cal
de felicitări.

Apreciez contribuția deose
bită pe care muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la U- 
zina nr. 2 Brașov — întreprinde
re ' cu vechi și frumoase tra
diții de luptă revoluționară —• 
au adus-o și o aduc Ia opera 
de industrializare socialistă a 
țării, la dezvoltarea și moder
nizarea economiei noastre na
ționale. Muncind cu elan și 
abnegație pentru transpunerea

Cu prilejul împlinirii 
unei jumătăți de veac

Printr-un decret semnat de 
președintele Consiliului de 
Stat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Uzinei Nr. 2 din 
Brașov î-a fost conferit „Or
dinul Muncii" cl. I cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la 
înființare și pentru contribuția

Pe șantierul 71 C.C.F. Modernă, elegantă și... cochetă. Așa va arăta noua clădire 
a stației de cale ferată Crivadia, ale cărei lucrări de finisare sînt pe terminate.

La extremitatea sudică a 
peninsulei Lisedun din pro
vincia Liconim se întinde in 
văile unor munți nu prea 
înalți orașul Dairen-Talion, 
în pronunție chineză — cu
noscut, în ultimii ani, sub 
numele ' de Luta, datorită 
fuzionării cu o a doua așe
zare urbană, Lushua (de a- 
ici prescurtarea Luta).

De la eliberare orașul s-a 
dezvoltat continuu; a în
scris în peisajul său noi o- 
biective, dintre cele mai di
verse, apărind noi ramuri 
industriale, inexistente în 
trecut. Se poate spune că 
in prezent este un oraș in
dustrial dezvoltat multila
teral ; populația numără 4 
milioane locuitori.

Ca port este unul din cele 
mai mari din țară : aici pot 
ancora nave oceanice de 
mare tonaj, iar apa golfului 
nu îngheață .niciodată, astfel 
incit lucrările de încărcare- 
descărcare a mărfurilor se 
pot face în tot timpul anu
lui. Luta este cunoscut și ca 
un centru turistic și stațiu
ne de odihnă.

In pagina a 2-a:
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în viață a politicii partidului, 
colectivul uzinei a acumulat o 
experiență bogată, reușind 
să-și îndeplinească în _bune 
condițiuni sarcinile tot mai 
complexe și de răspundere ce 
îi revin.

Sărbătorirea uzinei dumnea
voastră are Ioc la cîteva luni 
de la Conferința Națională a 
partidului care a trasat un 
măreț program de activitate 
în vederea accelerării pro
gresului economic și social al 
întregii țări, ridicării Româ
niei pe noi trepte de. civili
zație și bunăstare. Am con
vingerea, dragi tovarăși, că 
bilanțul de realizări pe ca- 
re-1 faceți la această aniver
sare va constitui pentru în
tregul colectiv un imbold de 
a munci cu și mai multă te
meinicie pentru transpunerea 
în viață a importantelor obiec
tive stabilite de Conferința 
Națională și de Congresul al 
X-lea al partidului, asigurînd 
realizarea înainte de termen 
a prevederilor de plan și a 

adusă la opera de construire a 
socialismului.

Printr-un alt decret, tovară
șilor Nicolae I.- Coltoîean. 
maistru principal la Uzina Nr. 
2 din Brașov și Gheorghe D. 
Tache, reglor la aceeași uzină, 
le-a fost conferit titlul de ,,E-

In cei peste 20 de ani de 
la eliberare, la Luta s-a 
dezvoltat construcția de lo
comotive, respectiv uzina de 
locomotive Diesel (in locul 
unei uzine de locomotive cu 

abur). Au fost ridicate de 
asemenea numeroase obiec
tive ale industriei chimice, 
textile, utilaje electrice etc., 
numărul muncitorilor indus
triali se ridică la peste 
300 000, iar volumul pro
ducției industriale totale a 

'fost anul trecut de peste 
12 ori mai mare față de 
1949. 

angajamentelor asumate, per
fecționarea continuă a pro
ducției, sporirea productivi
tății muncii și îmbunătățirea 
calității produselor, gospodă
rirea cît mai judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor, 
reducerea substanțială a chel
tuielilor de producție, o efi
ciență economică maximă în 
întreaga activitate. Pe a- 
ceastă cale vă veți aduce din 
plin contribuția la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, 
la ridicarea nivelului de trai, 
material și cultural, al po
porului ;— țelul suprem al 
întregii politici a partidului 
și statului nostru.

încredințat că veți face to
tul pentru a vă duce cu cinste 
la îndeplinire sarcinile mari 
și de răspundere ce vă stau 
în fața, vă urez, dragi tova
răși, noi succese și satisfacții 
în activitatea pe care o des- 
fășurați și în viața personală, 
multă sănătate și fericire, 
dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră.

rou al Muncii Socialiste" șl 
medalia de aur „Secera și Cio
canul".

De asemenea, au fost acor
date ordine și medalii unui 
număr de 140 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzi
nei.

In scurta expunere făcu
tă de membri ai Comitetu
lui Revoluționar orășenesc 
au fost subliniate și succe
sele obținute de așezările 
rurale care înconjoară ora
șul — 210 kg de cereale la 
mu (15 mu — 1 ha), mai 
mult decît dublu față de a- 
nul eliberării. Pământul es
te nu prea fertil și puțin — 
revenind în medie mai pu
țin de jumătate de mu pe
cap de locuitor; cu toate a-
ceslea. țăranii au inițiat
mișcarea de îmbogățire a
solului cu îngrășăminte chi
mice și naturale, iar rezul
tatele nu au întirziat să se 
arate. Dacă in urmă cu ci- 
țiva ani producția era scă
zută — 100 kg la mu. in 
prezent ea atinge 400 kg la 
mu, și astfel să satisfacă 
necesitățile locale de cerea
le, legume, carne, asigurind 
și importante achiziții de 
către stat.

(Agerpres)

(Continuare in pag. a 4-a)
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Valoarea monedelor

care
con-

/

S-a aflat, recent, că, in timpul zborului 
navei americane „Gemini-7", în anul 1965, 
la bordul ei se afla o monedă de 1 cent, 
datînd din 1793, „tăinuită" acolo cu grijă 
de medicul chirurg al centrului cosmic. S-a 
mai aflat apoi că, în august 1972, mone
da a fost vîndută pentru 5 000 dolari, su
mă la care s-a adăugat un lot. de pămînt 
care valorează 10 000 dolari.

„Pur și simplu nu-mi vine să cred. Nu 
aș putea să vînd un asemenea lucru", ex
clamă William Ulrich, 
firme 
că în 
nedă 
torul 
mă mult mai ridicată decît cea declarată.

Ascunzînd moneda de 1 cent în trusa 
farmaceutică a capsulei „Gemini-7“, 
ward Minners, medicul chirurg

proprietarul unei 
numismatice, aflînd după tranzacție, 
prezent s-a oferit pentru această mo- 
100 000 dolari. Și se pare,, cumpără- 
ei actual, și-a însușit-o pentru o su-

Ho-
al centru-

ilul, susține că Frank Borman James 
Lowell nu au știut nimic despre existența 
„pasagerului" clandestin la bordul navei. 
Cu toate acestea, ambii cosmonauti au 
semnat o dovadă că moneda a 
adevărat călătoria cosmică la 
„Gemini-7"...

Proprietarul monedei, un 
numismat, a vîndut-o la licitație, 
spusele sale, el i-ar fi propus la început 
lui Minners să ascundă în navă un dolar 
de aur datînd din 1854, unul dintre cei 
patru dolari de aur rămași de atunci și 
care valorează 125 000 dolari exempla
rul. Chirurgul, însă, l-a refuzat, apreciind 
că riscul este prea mare cînd este vorba 
de un obiect Oricum deosebit de scump. 
In cele din urmă, a acceptat, totuși, să in
troducă în capsulă moneda de 1 cent din 
1793, care valora, pe atunci, 300-400 do
lari.

efectuat cu 
bordul lui

comerciant 
După

record — englezUn nou 
bineînțeles — a fost stabilit de 
judecătorul 
reușit— să 
timp de 15 
cunde cit a

Crichton care a 
doarmă profund 
minute șl 28 se- 
durat o pledoarie

în cadrul unui proces londonez. 
Judecătorul Crichton a susți
nut, cu o modestie rară prin
tre recordmenl, că nu dormea, 
ci avea numai aerul că doar
me...

„Napoleon? Care Napoleo i?"
Municipalitatea orașului ame

rican Wichita Falls (statul Te
xas) a hotărît să schfmbe de
numirile unor străzi care 
poartă nume străine. „Acești 
oameni nu sînt cunoscuți de 

, locuitori", iși justifică aceas
tă inițiativă municipalitatea. 
Prima stradă al cărei nume a 
fost schimbat se 
poleon Street".

numea: „Na-

Lansarea noii capsule spa
țiale „Apollo-17” este pre
văzută pentru luna decem
brie. Echipajul va fi format 
din astronauții americani; 
Eugene A. Cernan, coman
dantul misiunii, Ronald E- 
vans și Grrison Schmitt, pi- 
loții modululni. „ApoIIo-17“, 
este, după cum s-a anunțat, 
ultima misiune din seria de 
lansări Apollo. In foto : Schi
ță a traseului pe care urmea
ză să-I efectueze vehiculul 
lunar al misiunii „Apollo-17". 
Alunizarea este proiectată în 

partea sud-cstică a Mării Se- 
ninității. Vehiculul va efec
tua trei expediții de cca. 7 
ore flecare.

in cadrul celui de-al
XXIV-lea Congres interna
țional de geologie de la 
Montreal, specialiștii au e- 
vocat din nou problema o-

■ riginii și dezvoltării prima
re a planetelor. Bineînțeles. 
Luna a deținut întâietatea 
și, în legătură cu ea, pro
fesorul S. Singer de la U- j 
diversitatea 
a adus noi 
dezbatere.

Conform 
capturarea 
cîmpul .de i 
este o ipoteză plauzabilă 
dar ea este greu de conce
put. In sprijinul tezei sale, 
profesorul Singer reamin
tește faptul că Pămîntul 
conține 31 la sută fier și 
nichel în timp ce Luna 
are un procent de numai 6 
la sută din aceste metale.

Pentru ca Pămîntul să fi 
capturat Luna ar fi trebuit 
ca orbitele lor inițiale să 
fi fost învecinate, adică re
giunea de origine să fi fost 
aceeași. „Or, dacă originea 
lor ar fi fost similară, cum 
ar putea acești aștri să ai
bă o compoziție atît de di
ferită ?“ — s-a întrebat 
profesorul Singer. Dezbate
rile continuă.

Niciodată ochii unui vizitator 
pe meleaguri străine nu se 
mulțumesc doar cu o trecere 
lapidară fn revistă a imagini
lor întîlnite... Și convingerile 
noastre în acest sens ni le-a
întărit tînăra liceană care sem
nează aceste „note de călăto
rie" și pe care Ie publicăm nu 
atît cu intenția informativă a 
unei excursii în străinătate cît 
mai ales pentru Ineditul pe ca
re autoarea ÎI remarcă cu o- 
chiul unui turist sensibil și re
ceptiv. La care nu putem să nu 
adăugăm talentul narativ 
evidențiază un viitor bun 
deb

■A-

lup-

din Virginia 
argumente în

opiniei sale, 
Lunii de către 
atracție terestru

Cercetarea

pasul. Ocolim piața de sus 
care ne impresionează prin 
îmbinarea artistică a tuturor 
clădirilor ei, reprezentative 
prin formă și colorit, venite 
parcă să salute casa primă
riei cu turnul ei. Admirăm 
statuia metalică din mijlocul 
pieții, a lui Otto cel Bogat, 
străjuită de patru lei 
fiecare ținînd cu cite 
un scut pe care este

masivi, 
o labă 

gravată

ie la cunoașterea reciprocă, la 
progresul tehnicii miniere, la în
tărirea relațiilor de prietenie 
între cele două țări din marea 
familie a socialismului.

Poposim mai bine de o oră 
la muzeul de mineralogie, vi
nul din cele mai mari din lu
me. Deși cunoștințele mele de 
mineralogie sînt extrem de mo. 
dește nu pot rămîne impasibilă 
în fata atîtor minuni ale natu

niversitar sînt realizări ale po
porului care, eliberat în 1945 
de sub dominația fascistă a în
ceput opera de construcție a 
socialismului, păstrînd tradiția 
de 800 de ■ani a orașului lor.

Rnîntorcîndu-ne spre hotelul 
a cărui denumire „Noroc bun" 
reproduce salutul obișnuit al 
minerilor nu mă mir că nu mai 
simt oboseala unei zile reci cu 
cer acoperit, dar atît [de lumi
noasă prin imaginile ei care au 
comprimat secole în clipe. 
Poate înserarea, poate dorința 
de a prinde într-o singură idee 
caracteristică, esențială, acest, 
oraș m-au făcut să-mi imaginez 
ceea ce n-am văzut: j puțurile 
din marginea orașului tare duc 
spre galeriile construite de mi
neri în munca lor seculară de 
căutare a filoanelor metalifere, 
pe care urmărindu-le [au creat 
un uit oraș — Freibergul sub
teran. Acestuia îi datorează o- 
rașul de la suprafață renumele 
și bogăția. Cu regretul că n-am 
putut vedea măcar o părticică 
a orașului de dedesubjt am în
cheiat o zi de neuitat.

Note de călătorie22 septembrie 1972. In 
ta cu norii grei ce acopereau 
cerul, cîteva raze de soare 
pătrund în camera hotelului 
„Gluck Aut” („Noroc bun") 
unde am poposit în ajun, 
noaptea tîrziu. Deslușesc în 
joc de umbre și lumini pe 
perete figuri și scene de 
basm. Se trezește tot grupul, 
încerc să rememorez drumul 
parcurs din tară pînă aici. 
Vreau să selectez cele mai 
semnificative momente ale că
lătoriei. Nu reușesc. Trei ca
pitale (București, — Budapes
ta — Praga), cîmpii ce-și o- 
fereau dezinvolte rodul, dea
luri și munți în verdele și 
ruginiul rîvnit de orice pro
ducător de film în culori, 
piscuri golașe, gări atrăgă
toare prin modernul sau ar
haismul lor deasupra cărora 
orașele își dezvăluiau lumea 
viu colorată, țuguiată sau do- 
moală a acoperișurilor, 
meni, peste 
iași oameni 
binevoitori, 
prin minte 
aceeași intensitate și aceeași 
încărcătură emoțională. Și 
toate acestea pe fundalul so
nor al rostogolirii roților de 
tren și al scrîșnirii șinelor la 
curbe.

Renunț la derularea acestui 
film nu numai pe motivul su
prapunerii imaginilor lui ci 
mai ales pentru faptul că zgo
motul din stradă 
gata de plecare 
nouă cunoștință în - 
orașul Freiberg.

Pornim pe strada 
re străbate orașul 
trul lui. De-o parte 
ta străduțe înguste, 
cheate. Chiar strada pe care 
înaintăm nu este prea largă. 
Orașul ne pare liniștit, fără 
tramvaie, fără autobuze. Oa
menii se deplasează fără a 
părea grăbiți, pe jos, cu 
c.icletele. cu motocicletele, 
autoturismele. Magazine 
vitrine frumos aranjate la

oa- 
tot oameni, ace- 
harnici, zîmbitori. 

toate îmi trec 
dintr-odată. Cu

cetatea Freibergului, cu zidu
rile și turnurile ei.

Fără să vreau îmi tipar în 
minte pagini din istoria evului 
mediu și simt dorința de a citi 
pagina de istorie a acestui ci
reș.

In 1 168 minerii din Harz au 
venit pe aceste ținuturi locui
te de țărani franci și slavi. In 
urmele căruțelor ei du observat 
minereu de argint. Scurt timp 
după aceea Freibergul a deve
nit cel mai mare' și cel mai bo
gat oraș din marca Meissen. 
Așa se explică și porecla de 
„Cel bogat" u principelui elec
tor Otto. Deși în 1484 un in
cendiu distruge mari 'părți din 
oraș, exploatarea minieră în
floritoare aduce în scurt timp 
refacerea orașului.

Iri fața zidurilor orașului 
vechi, depărtîndu-ne de piața 
de sus, ne apar întreprinderi 
industriale, case mai noi, blo
curi, cartierul studențesc. Aca
demia de mine din Freiberg, 
fondată în anul 1765 este cea 
mai veche instituție de învătă- 
mînt superior de această spe
cialitate din lume. Renumele 
acestei academii a făcut cunos
cut numele Freibergului în toa
te țările. Aici a lucrat marele 
mineralog și geolog A.G. Wer- 

, ner, descoperitorul germaniului, 
A. Winkler. Savantul A, Hum
boldt a fost eminentul ei elev, 
însuși Goethe a venit aici să-și 
întregească cunoștințele în do
meniul mineritului. Admirăm 
complexul de clădiri al Acade
miei de mine, mari, sobre, în
zestrate cu laboratoare moder
ne, separate prin frumoase zo
ne verzi. Intr-o margine a a- 
cestui orășel universitar se ri
dică un mare și modern cămin 
studențesc. Ghidul ne explică 
(ceea ce de altfel știam) că în
tre Academia de mine din Frei
berg și Institutul de mine din Pe
troșani există relații de ordin 
științific-didactic care contribu-

rii : culori de nerealizat Uzi în 
laborator, opere artistice care 
întrec măiestria marilor sculp
tori ai lumii. Și nu exagerez 
cînd afirm că din miile de mos
tre expuse, cristalizate sau a- 

. morfe, peste 100 erau din țara 
noastră.

In partea opusă orașului se 
află cel mai mare din cartierele 
noi cu blocuri mari, locuințe 
confortabile, străzi largi, Frei- 
bergut nou depășește ca întin
dere și număr de populație par
tea veche a orașului. Noile car
tiere, noile uzine, noul oraș u- Codruța ȘICLOVAN

vrea să-și menajeze emailul

meteorit
dinților nu trebuie 
calde, ci să evite 
reznllată dintr-un 

stomatologi ameri- 
de temperatură a-

C'ne 
să se teamă de a consuma băuturi 
înghețata, aceasta este concluzia 
studiu făcut de către o echipă de 
câni, privind acțiunea modificărilor 
supra dinților. După cît se pare, emailul care acoperă 
dinții nu este afectat de dilatarea produsă de căldură. 
Dar, o bruscă- scădere de temperatură provoacă con
tracția emailului care are tending.. să se fisureze. A« 
cest fenomen este accentuat de inerția dentine! față de 
schimbările de temperatură, aceasta din urmă opunînd 
rezistență contracției emailului răcit.

REGIZOR DE APLAUZE
De 

siunea 
teatru 
de a participa la toate repetițiile, iar în timpul 
spectacolelor cei recrutați de el, al căror număr

Tehnica microanalizatoru- 
. lui ionic a fost aplicată de 

cercetătorii francezi D. 
Jerome și G. Slodzian 
(Centrul Național al Cerce
tării Științifice din Franța) 
la studierea meteoritului 
ahondritic de la Juvinas. 
Autorii au putut astfel 
preciza studiile anterioare 
efectuate cu microscopul 
optic, mai ales asupra na
turii unor incluziuni de or
dinul 
ralele 
claz.

Un
tan — probabil rutil — a 
fost descoperit în unele 
cristale de piroxen. Se pa
re că este pentru prima oa
ră cînd se observă existen
ța unui oxid de titan in a- 
cest tip de meteorit.

la chiuvetă

și grupul 
vesteau o 
viata mea:

Poștei ca
prin cen- 
și de al- 

, întorto-

mineral bogat in ti-

DIAMANT DIN CER I

<n

și tehnicii

Atomic, automat, siderurgic
fenomenal al cromografu- 
estonian a fost utilizat în

spumoa- 
presiune 
conducta

micronului in mine- 
piroxen și plagio-

atinge uneori suta, acționează după un scena
riu bine lucrat. Recrutîndu-și cadrele, Carrara 
are în vedere îndeosebi elementele tinere, cu o 
musculatură a mîinii bine dezvoltată...

16 anî,
de organizator de aplauze la renumitul 
„Scala " din Milano. Misiunea lui este

Tonino Carrara exercită profe-

c
R

A

automat

Tea

trul

delfini

lor

ți- 
de

oameni.
de care 

extrem de 
ia. în con-

Energia atomică va fi utilizată în cadrul unei uzine 
derurgice automate, al cărei proiect a fost elaborat de

va constitui 
reprezentat!- 

delfini. In ju- 
va fi înălțată 

1 200 de lo

Locuitoruor orașului polo
nez Bydgoscz nu le-a venit 
să creadă că intr-o zi dind 
drumul la robinetele de apă 
și-au umplut paharele cu... 
bere. întâmplarea a fost 
foarte simplu explicată de

edilii orașului: la fabrica 
de bere din localitate s-a 
defectat ventilul de distri- 

• buție. Ca urmare,
sa băutură, sub 
mare, a țișnit in 
de apă comunală.

Sînt cunoscute dificultățile obținerii diamantelor din mi
nele special amenajate, folosind instalații tehnice deosebite, 
plus munca minerilor în condiții deosebit de grele. S-a în- 
timpiat; însă, într-o localitate din Siberia ca pietrele preți
oase să poată fi găsite în gușa păsărilor. Nu rareori vînăto- 
rii descoperă în gușile potîrn Ichllor pe care Ie pregătesc 
pentru frigare diamante culese de acestea. Ultima piatră des- 

| coperltă în acest fel depășește greutatea de 95 mg.

Din lumea științei

Laborant
A ce miroase căpșuna 1 Mi

roase a 97 de substanțe — este 
răspunsul cromografului cu 
gaze, realizat la Academia de 
științe a R.S.S. Estone (Repu
blica Baltică Sovietică). Noul 
aparat este capabil să desco
pere un adaos de 10-13 din- 
tr-o substanță, ceea ce ar în
semna, de exemplu, să desco
peri în întreaga populație a Pă- 
mîntului o anumită persoană 
mărită de 10 000 de ori. Talen
tul 
lui

numeroase cercetări legate de 
industria medicamentelor, ali
mentară și altele. Aparatul a 
accelerat de aproape 1000 
ori analizele de laborator 
unor șisturi, a permis să 
stabilească cu o precizie, 
trecut inaccesibilă, compoziția 
unor amestecuri compuse din 
sute de substanțe, să se ob
țină preparate de orice puri
tate. Cromograful a avertizat 
pe fumători că în fumul de 
gară există aproape 150 
compuși vătămători-

si- 
___ _ in
ginerii sovietici. Reactorul atomic va asigura energia calori
că și electrică necesare întreprinderii. Nu vor măi fi nece
sare conductele subterane de gaze, depozitele de cărbune și 
păcură. Vor deveni inutile și secțiile de cocsificare. Reac
torul atomic va trimite spre furnale hidrogenul încălzit pînă 
la 1 500 grade. Acesta va topi minereul în locul cocsului și 
îl va transforma în fontă. Productivitatea furnalelor va creș
te cu o treime. Sub influența unui puternic cîmp magnetic, 
fonta lichidă va fi transportată spre agregatele de transfor
mare a fontei în oțel, care vor avea o funcționare conti
nuă. Primul model din lume al unui astfel de agregat a șl 
fost experimentat în cadrul uzinei ucrainene „Zaporojstal . 
Toate operațiunile. începînd cu obținerea fontei și terminînd 
cu livrarea laminatelor finite vor fi dirijate cu ajutorul ma
șinilor electronice de calcul.

ORIZONTAL: 1) PE JUMĂTATE DANS VECHI — CIN- 
TĂ LA VIOARĂ ; 2) METAL VECHI — PE DOS ! ? ! 3) LA 
ȚARĂ — DĂ TONUL; 4) POFTIM LA MIJLOC ȘI IN
VERS —... ? 5) Ursuz fără puțin suflet! — MARE; 6) LA 
ȘCOALĂ! — PĂTRAT LA MIJLOC — ÎNTOARSE!?!; 7) 
ÎNȚEAPĂ — PRIVEȘTE ÎNTRE (pop.); 8) STAT — Capca
nă ; 9) 3/4 din cotă — INVERS ! ? I; 10) ȘANȚURI.

VERTICAL: 1) DEȘTEPTĂTOR; 2) El este — ROȘIT 
(DE BELȘUG) ; 3) PUS LA DOSAR — SOARE, INTERCALAT 
PE DOS ; 4) VREME — CE INTRA ÎNTRE l; 5) De acasă — 
CEI; 6) LOCAL; 7) EL STĂ ACI — UNICI I — Din timp I; 
8) SINGURĂ — ALUMINIU; 9) PIERDUTĂ; 10) DOARE!— 
COTIZAȚIE (reg).

Vasile MOLODEȚ 
Iosif MIC

Nocturnă
O
N

c
A
R

M
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V
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Rog să fiu scuzabil dacă azi, direct 
Cronica-mi rimată intră'n... subiect 
Las deci, la o parte, introducerea... 
Ce vă spun, pățisem, acum vinerea, 
Cînd spre casă noaptea, mă-ndreptam din tură... 
Cum ajung prin fața Casei de cultură 
Intîlnesc iar... calul, ce l-am cunoscut 
Cu trei nopți ’nainte-acolo... la păscut (!) 
Intrigat de faptul c-avea un... imaș 
Lingă un asemeni serios lăcaș
Bănuind că, poate, ori vrea să vegheze 
Ori păscînd, vrea să se... culturalizeze 
Mai fac cîțiva metri, cînd, pe trotuar 
îmi aține calea un... dulău hoinar I 
Fac o cale-ntoarsă pîn' la calul meu 
Și mă rog de dînsul ca de Dumnezeu :

— Dragul meu prieten —zic, nu mai suport 
Du-mă pin' acasă la... Aeroport 
Că acolo și tu. Ioc mai marc ai,
Și nu vei fi singur, mai pasc patru cai... 
în cîteva clipe eu, acel pedestru,
M-am trezit spre casă, circulînd ecvestru 
Cartierul, însă, foarte primitor
Mi-a făcut „intrarea" intr-un alt decor: 
Rîmători și gîște, capre laolaltă 
Intonau o odă într-o gamă-naltă...
Lingă blocu-n care stau și eu, mai nou, 
Pășteau singuratici, un măgar și-un bou... 
Ce divin imperiu! Cită armonie I 
Dar... dacă e noapte, cine să le știe ? I 
Că vedeți, doar „noaptea e un sfetnic bun". 
Insă cui aceasta, trebuie s-o spun ? ! 7 
Oare Petroșaniul nostru — cum să spui ? — 
E-o localitate chiar... a nimănui ? !!

Ion LICIU

In strîmtoarea Avan din 
apropiere de orașul Erevan, 
capitala Armeniei va fi 
construit un acvariu origi
nal. Bazinul, cu un diametru 
de 20 metri, 
scena pentru 
ile oferite de 
rul bazinului 
o tribună cu 
curi. Complexul va mal a- 
vea încă 20 de bazine mai 
mici, o clădire care va a- 
dăposti un Institut de cer
cetări științifice și un ma
gazin unde se vor vinde di
ferite animale, pești și pă
sări vii.

Mt se recunoaște, într-o 
accepțiune aproape genera
lă, un atribut pe care l-aș 
deține, anume că aș da o- 
mului liniște. Unii abia mă 
așteaptă știindu-mă încăr
cată de liniște, taină, bună
voință, discreție și fidelitate. 
Cîți oameni nu mă fac păr
tașă în muncă tenace, în 
creație de cele mai felurite 
chipuri! Cine vede în afa
ra mea omul de știință, 
medicul, poetul, îndrăgosti
tul, inovatorul, aplecați a- 
supra meselor, lucrînd, dez- 
văluindu-și gînduri și sen
timente ? Dar am spus cui
va vreodată ceva despre 
toate acestea ? Nu, pentru 
că respect tot ce e ome
nesc. Natura a orînduit ast
fel lucrurile incit soarele să 
„doarmă" în vremea mea, 
iar tot ceea ce a mai rămas 
lumină din alte astre, • să 
stea departe, departe spre a 
nu tulbura liniștea atit de 
mult prețuită de

Silențiozitatea 
vorbim se vede 
relativă dacă se

siderare că n-avem de-a 
face doar cu oameni care 
dorm, cînd eu îmi întind 
mantia neagră. Poate că de 
aici și vine, în accepțiunea 
omenirii terestre, înțelesul 
nopților albe. De-a rîndul 
secolelor parcă n-am. fost

Ipostaze

atât de albă ca acum. Stau 
oamenii cu miile cu mine 
și-și continuă munca, ceea 
ce consideră că nu i-a aju
tat sora mea, ziua, să rea
lizeze. Din acest punct de 
vedere sînt o speranță a 
simțului datoriei dezvoltat 
la cotele cerințelor contem
porane. E de-a dreptul în
spăimântătoare proporția oa
menilor care nu se opresc

la munca de zi. Este cum
va ăsta vreun semn că oa
menii simt mai acut ca ori- 
cînd altădată necesitatea 
muncii ? Oricum, mă bucu
ră semnificația utilului. 
Cine știe dacă nu așa se ex
plică prezența mea în atâ
tea titluri de romane, piese 
de teatru, filme, poezii...

Sînt însă martoră 
nenumărate acte de altă 
tură, care nu numai că 
definește, dimpotrivă, 
gradează natura umană, 
tre acestea, pierderea tim
pului pare de cea mai ino
centă factură. In spatele 
meu vor să se ascundă oa
meni nedemni, în cele mai 
diverse ipostaze. îmi vine 
să cred că oamenii care nu 
știu să mă prețuiască au în 
conformația lor psihică o 
profundă lacună umană. 
Cînd singuri își dau seama 
pentru mulți încep regrete
le, dar uneori tardiv. Sînt 
un sfetnic bun, ascultați-mă, 
oameni! Ciștigați-mă, nu 
mă pierdeți !

și la 
na- 
nu 
de
lii-
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La depoul de locomotive
Divizionarele noastre CPetroșani

Pregătirile de iarnă
dotată cu cupa

au fost terminate Aniversarea
<1

“«’“Si

parti- 
către 
20 și 
Rotea

Tr. 
joi 
A-

S-il

Iasă

Iarna bate 
in perioada 
rile,

goluri ale 
înscrise de 
în minutele 
min. 60 și

Stiinta

corect o brigadă
avînd

Republicii

în „ Cuoa României"

la ușă. Ne găsim 
cînd intreprindu- 

șantierele au obligația 
primordială de a se preocupa 
intens de asigurarea condițiilor 
ca activitatea de producție să 
se desfășoare normal, indife
rent de mersul vremii, în tot 
anotimpul friguros.

Pentru a cunoaște ce măsuri 
s-au luat de către conducerea 
depoului de locomotive Petro
șani, pentru crearea condiții
lor optime de transport pe ca
lea ferată în timpul iernii, am 
solicitat tovarășului Ion Cătu- 
țotu, .șeful unității, să ne vor
bească despre stadiul pregă
tirilor de iarnă în depou, re
miza Subcetate și stațiile de 
alimentare Lupeni, Pui, Hațeg, 
Sarmizegetusa și Bucura ce-i 
aparțin.

— Trebuie să vă arăt, spu
nea interlocutorul, că toate 
prevederile privind pregătirile 
pentru iarna 1972/1973, cu
prinse în planul nostru de mă
suri, au fost terminate înainte 
de ultimul termen stabilit — 
15 octombrie a.c.

Acest lucru a fost posibil 
datorită faptului că pregătiri
le de iarnă au fost începute 
încă din cursul verii, prin re
vizuirea instalațiilor de ali
mentare a locomotivelor cu a- 
pă, cărbuni, combustibili li
chizi, a elevatoarelor, plăci
lor turnante, instalațiilor termi
ce, electrice, rezervoarelor etc. 
In baza învățămintelor din anii 
trecuti, s-a întocmit apoi planul 
de măsuri în care s-au prevă-

zut obiectivele, termenele de 
execuție și responsabilități 
concrete. Executarea lucrărilor, 
eșalonate pe perioada 15 au
gust — 15 octombrie, au fost 
urmărite îndeaproape, analizîn- 
du-sn periodic stadiul lor de 
către conducerea depoului.

Lucrările de pregătire pen
tru iarțță au fost executate, din 
resursdfe proprii, fără alocarea 
de alte fonduri, de către Co
lective ale atelierului și de 
întreținere care au izolat co
loanele hidraulice, au curățit 
decantoarele și bazinele de a- 
pă, au revizuit grupurile elec
trice pentru pomparea apei, 
pompele, instalația de deduri- 
zare a apei, instalațiile de în
călzire și altele.

O grijă deosebită s-a acor
dat platformei de depozitare a 
cărbunilor, unde s-au execu
tat lucrări de întreținere ale 
liniilor de transport și revi
zuirea elevatorului. S-a asigu
rat, totodată stocul de cărbuni 
și combustibilul lichid necesar 
pentru perioada 
provizionarea cu 
mături, sare ș.a. 
zăpezirii liniilor

In încheiere, tovarășul Ion 
Cătutoiu ne arăta că, datorită 
măsurilor luate cu multe luni 
în urmă, executarea în termen 
și cu conștiinciozitate a lucră
rilor, depoul este astfel pregă
tit incit, indiferent de mersul 
vremii, va putea face fată cu 
succes sarcinilor de transport 
in perioada de iarnă.

de iarnă, n- 
lacle, lopeți, 

necesare des- 
din depou.

Mașinile de încărcat
(Urmare din pag. 1)

citărilor E.M. Aninoasa, stipu
late în planul de utilaje.

întrebat în ce măsură din- 
sul, ca factor de bază în ser
viciul electromecanic, a acțio
nat pentru o folosire extensi
vă și intensivă cît ma.i bună 
a mașinilor de încărcat din 
dotarea minei, tov. ing. Cer
nita a accentuat că are dato
ria „să le țin în funcție, să 
asigur repararea lor, alimen
tarea cu energie pneumatică", 
în rest „doar să atrag atenția 
conducerii..." A ne opri în 
stadiul semnalizării atunci 
cînd constatăm că un utilaj 
nu e folosit la capacitatea lui. 
iără a ne situa pe o poziție 
fermă, care să canalizeze e- 
forturile celor în drept și da
tori să intervină spre norma
lizarea grabnică a stărilor de 
lucruri defectuoase, constituie 
o optică cu care nu sintem de 
acord. Gospodărirea cu grijă 
a avuției colectivului, a ma
șinilor și utilajelor în speță, 
trebuie să fie o trăsătură do
minantă a actului de condu
cere, care se cuvine să ne 
privească pe toți — ca pro
ducători și proprietari ai mij
loacelor de producție, ca be
neficiari a tot ceea ce înfăp
tuim.

Convorbirea purtată cu șefii 
de brigadă Dumitru Tămaș și 
Adalbert Kovacs, cu tov. Mi
hai Bănică, maistru principal, 
secretarul organizației de bază 
a sectorului de investiții, cu 
tov. Aurelian Grosu, inginerul 
șef al minei, cu tov. ing. Vir
gil Costinaș, șeful serviciului 
tehnologic, a conturat realita
tea că, deși în ultima perioa
dă s-au făcut simțite unele 
schimbări in bine privind fo
losirea extensivă — 
— a mașinilor de 
utilizarea intensivă

este departe de
(cazul recent al

Vasile Tass este 
această privință). In .plus,

NOTE ■ NOTE■NOTE

Ce s-a întîmplat cu formațiile de teatru?

Competiție 
handbalistică

Consiliu 1 A.S. Minerul 
Vulcan organizează, dumini
că, o competiție handbalistică 
(rezervată echipelor femini
ne) dotată cn cnpa „Aniver
sarea Republicii”. întreceri
le vor avea loc, începînd cu 
ora 9,30 pe terenul de hand
bal de la complexul sportiv 
din Vulcan.

Au fost invitate să parti
cipe, alături de formația a- 
sociațieî sportive organiza
toare. echipele reprezentati
ve de handbal feminin de Ia 
Școala sportivă Petroșani, 
Voința Petroșani, Școala ge
nerală nr. 5 Lupeni, Liceul 
Petroșani și Școala generală 
nr. 1 Aninoas».

Minerul lupeni

Metalul Drobeta
Tr. Severin 4 — 0

Tinerii fotbaliști de la Știin
ța Petroșani au devenit... spe
cialiști în meciurile susținute 
in actuala ediție a „Cupei Ro
mâniei" la fotbal. După ce au 
învins pe Minerul Ghețar cu 
4-2 și pe divizionara B Meta
lul Hunedoara, cu 1—0, iată că 
o nouă echipă de categorie su
perioară este eliminată din 
competiție de către elevii prof. 
Gheorghe Irimie. Este vorba de 
lormhția Metalul Drobeta 
Severin care n fost învinsă, 
după-amiază pe terenul din 
ninoasa, cu 4—0 (1—0).

Scorul categoric cu cart- 
încheiat această partidă 1 
clar să se înțeleagă că studen
ții din Petroșani s-au impus 
net dovedindu-și superiorita
tea atît printr-o dominație per
manentă cit și pe plan tactic 
și tehnic. In plus ei au scos la 
iveală potente fizice nebănui- 

. te, jucînd în același ritm sus
ținut pe tot parcursul meciului.

Echipa oaspete lipsită de a- 
portul cîtorva titulari, a avut 
o evoluție neconcludentă, acți- 
onînd mai mult la mijlocul te
renului.

Cele patru 
rlei au fost 
Alexandroni 
52, David în 
în min. 82,

A condus 
de arbitri din Craiova, 
la centru pe Vasile Grigores- 
cu.

lata și formațiile utilizate în 
acest meci: ȘTIINȚA: Berin- 
dei — Rișcuță, Zăvălaș. Rusu, 
Burnete — Grizea, Bulbucau 
(Nădășan) — David (Rotea). 
Faur, Ștefan. Alexandroni, ME
TALUL: Angelescu — Davi- 
descu, Boiangiu, Cîntar, Ple- 
iap — Cirtog, Ghiță — Iacob 
(Boța), Constantin (Tîră). 11- 
droaică. Olleanu.

C. MATEESCU

PulitehnicH limișiiara 21
Joî după-amiază „teamul" 

minerilor lupeneni a avut drept 
partener de întrecere în „Cu
pa României" pe liderii seriei 
a II-a a diviziei naționale B 
de fotbal, foștii divizionari A. 
studenții Politehnicii Timișoarn. 
Diferența de categorii valori
ce în care activează cele două 
formații cît și gradul ridicat 
al experienței 
jucătorilor de 
ca încă din 
pornească ca 
se sporite de 
biția cu care 
tida elevii lui T. Mihalache. 
transpusă într-un joc specta
culos, a făcut ca cea mai mare 
parte a întîlnirii să poarte o 
oarecare tentă de derby.

Consemnăm în min. 12 și 35 
bune ocazii ale gazdelor de a 
deschide scorul prin Cotroază 
și Donciu. Acest lucru se pro
duce doar cu un minut înainte 
de finalul primei reprize. La

18 m de poarta timișorenilor, 
un jucător lupenean este faultat 
de Mehedinții. Lovitura liberă 
acordată a fost executată ma
gistral peste zid, in gol, de că
tre tînărul Cristache.

La reluare, jocul cîștigă în 
vigoare de ambele părți. In 
min. 59 Bojin îl obligă pe Șar
pe să respingă peste bară un 
șut ce pe puțin nu și-a atins 
ținta. In min. 80 Șchiopu iro
sește o bună ocazie de a re
stabili egalitatea pe tabela d< 
marcaj. Insă acest lucru 
face, peste numai două 
te, proaspătul intrat în
Surdan, care înscrie cu capul 
la o gafare copilărească a apă
rării Minerului.

Astfel, conform 
tulul jocul a intrat 
giri. In prima parte 
Cristache, min. 98
min. î05 sînt pe punctul do a 
înscrie. De asemenea, Regep, 
min. 106 și Bojin. min. 108 în

partea a doua t> prelungirilor. 
i_ nț, Lucuța este faul-

careu, arbitrul acordă
In min. 
tat în 
(poate prea ușor) penalty.] E- 
xecută Polgar și, Bojin (caro 
•i intrat in poartă rămînînd pi- 
nă la sfîrșitul meciului) iste 
. bătut". Deci, scor 2—1 p -n- 
tru Minerul Lupeni. scor cu ca
re se încheie acest dramatic 
final de partidă.

Formațiile : MINERUL LU
PENI : Șarpe —
Șvedak. Burdangiu. 
Donciu (min. 79
Cristache -
Cotroază, 
Moldovan).
MIȘOARA : 
Mehedinții, 
Mihalcsik.
Surdan) Regep, Bojin, Șchiopu, 
Floare? (min, 50 Covalcic).

Partida a fost condusă bine 
<le o brigadă din Rm. Vilen's, 
avîndu-1 la centru pe loan Ciu- 
că.

cluburile, Comitetul mu
nicipal pentru cultură și e- 
ducație socialistă, Comite
tul municipal al U.T.C. 
trebuie să dovedească 
mai mult interes pentru 
reanimarea mișcării teatrale 
de amatori din Valea Jiu
lui. Pînă la bienală mai es
te o perioadă destul de lun
gă pentru a se 
ceasta stare de 
condiția să se 
măsuri energice 
acum.

Cu cițiva ani in urmă, 
majoritatea cluburilor și că
minelor culturale din Valea 
Jiului aveau formații de 
teatru care prezentau spec
tacole nu numai în muni
cipiu, dar și în județ sau în 
județele limitrofe. In ulti
mul timp însă numărul a- 
cestor formații a scăzut în
grijorător de mult. Cu ex
cepția a cîtorva cămine cul
turale a Casei de cultură și 
cluburilor Lupeni și Lonea, 
rămase „fidele" muzei Tha
lia. celelalte cluburi

dovedesc nici o preocupare 
în această privință. Cu ade
vărat însă doar două forma
ții de teatru, și anume cele 
aparținind Casei de cultu
ră din Petroșani și clubului 
sindicatelor din Lonea își 
trăiesc viața. Ne întrebăm: 
cum se vor prezenta celelal
te cluburi din Valea Jiului 
la 
re

competiționale a 
pe Bega, făceau 
start aceștia să 
favoriti, cu șan- 
reușită. Dar am
an abordat, par-

Polgar,
Rus, I —-
Pecsnr),
Lucuța, 

(nun.

(min.
- Voicu, 
.Turbatu 
POLITEHNICA TI-

Hajas — Popa, 
Bărbuți, Mayer, — 
Cerga, (min. 80

îl va 
minu- 
teren

remedia a- 
lucruri, cu 
întreprindă 
încă de pe

factorii de conducere ai mi
nei, să limpezească neîntîrzi- 
at și aspectul programării pe 
lucrări a volumului de mate
rial excavat, preconizat să se 
încarce mecanizat. In luna oc
tombrie a fost „prinsă" în 
preliminar cu „încărcare cu 
mașina" și galeria dc bază 
din stratul 6, sectorul III, deși 
în septembrie — pe cînd s-a 
defalcat sarcinile în sensul 
acesta — se cunoștea foarte 
bine că nu s-a săpat nimic în 
lunile anterioare la suitorul 
de aeraj, obiectiv care condi
ționa demarajul săpării lucră
rii amintite. Scontarea doar 
pe o anumită viteză de avan
sare a suitorului neînceput, 
fără se întreprindă ■• toate 
măsurile certe pentru canali
zarea ritmului corespunzător 
de execuție, fără un funda
ment cît de cît solid prin ur
mare. nu îndreptățea progra
marea metrilor cubi de încăr
cat cu mașina din lucrarea 
respectivă. „Cine,a introdus-o 
a greșit", s-a pronunțat însuși 
tov. ing. Constantin Florea, 
șeful sectorului III. Ar fi de 
dorit — pe de o parte — ca 
asemenea „greșeli" să nu se 
mai iacă de către conducerea 
minei iar — pe de altă parte 
— factorii răspunzători de 
bunul mers al activității de 
la sector să se dovedească 
mai eiicienți decît pînă acum 
în ceea ce privește execuția 
la timp a lucrărilor miniere 
prevăzute, in așa fel incit 
„greșeli" de genul celei con
semnate să se poată cit mai 
repede... repara.

Comitetul oamenilor muncii, 
factorii direct răspunzători de 
la sectoare, serviciul tehnolo
gic trebuie să acorde întreaga 
atenție cuvenită acestui im
portant domeniu care este fo
losirea la capacitate a mași
nilor de încărcat, să urmă
rească cu toată răspunderea 
și să intervină prompt ori de 
cîte ori survin „dereglări" în 
folosirea dotării tehnice a u- 
trității.

nu mai

bienala 
va avea 

Consiliul 
sindicatelor, 
dicalc

„Caragiale" ca- 
loc anul viitor ? 

municipal al 
comitetele sin-

C. P.

regulainen- 
în prelun- 
a acestora, 
și Voicu

care patronează

I. ȚABREA

O ilustrată
PARTICIPA pe adresa
LA MUNCI
PATRIOTICEI. M.

(Urmare din pag. 1)

<1
a 
a

cerințe
timp in

ai revelația
și

ra
ce, 
lui 
in

elevi, liceeni — 
chioșcuri, tonete 

unități adecvate, 
in imediata, apro- 

citva
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20.00 Ion LEONARD

'!
Co-20,20

II

12,00
12,30

de
Ga-

la 40
județul

Consiliului popular 
lua măsuri, an sosit. în 
întreprinderii la birou- 

de munca unde, în de
vreme.

filmul
Pataiil" ;
In cinstea 
Republicii 

marii întro-

Petroșani
Soarele răsare la ora 7,07 

și apune Ia ora 16,52. Zile tre
cute din an — 311. Zile ră
mase — 49.

știri;
și interpretul preferat;

* - • .i
12,00 De 

13,00 Radio-

Răspunzind unor 
firești, cu mai mult 
urmă s-a indicat tuturor or
ganizațiilor comerciale ali
mentare de a verii în în- 
tîmpinarea micilor Cumpă
rători — 
înființînd 
sau alte 
amplasate 
piere a școlilor. La 
timp de la această indicație 
s-a și trecut la fapte prin 
înființarea (într-o primă 
formă) a unor puncte ali-

mentare ce urmau apoi, să 
se înscrie, și ele, pe firul u- 
nei cit de modeste evoluții 
(diversificarea sortimentelor).

Rindurile de față ne-au 
fost inspirate de o întreba
re: există această evoluție ?

La Școala generală nr. 4 
din Vulcan, chioșcul din i- 
mediata apropiere ne-a fur
nizat o surpriză. Din vitri
nă ne zîmbeau, galeșe, fă- 
cîndu-ne cu ochiul cîteva 
sticle de „Aperitiv" și cîte
va pachete de „Aroma".

„Carpați", „Naționale", „Li
toral". In schimb, covrigi, 
gogoși sau alte produse de 
panificație... nu se aflau.

Am considerat că e o ex
cepție. Ne-am deplasat și in 
curtea liceului din aceeași 
localitate. Și aici, în vitri
nă... doar „Carpați" și alte 
produse de tutungerie.

Deci, întrebarea: avem 
de-a face cu o evoluție sau... 
o involuție ?

mai ales 
încărcat.

acesto- 
satisfa- 
brigăziî 
grăitor

VlI-lea Congres al sindicate
lor din Polonia (13—15).

® 1869 — A murit Gheor- 
ghe Asachi, cărturar umanist 
și scriitor (n. 1788) ® 1872
— S-a născut lingvistul Au
gust Scriban (m.11950) 100 de 
ani © 1916 -S-a născut Io
sif Clisei, luptător român îit 
Rezistența franceză, căzut la 
Paris în lupta cu hitleriștii 
(m. 1943).

DUMINICA 12 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem- 

brie: Felix și Otilia; Repu
blica : Preria ; PETRILA: Adio 
domnule Chips ,- LONEA 
Minerul: Steaua sudului; A- 
NINOASA : Micul scăldător • 
VULCAN: Jocul de-a moar
tea ; LUPENI — Cultural: 
Balada Iui Cable Hogue; 
Muncitoresc: Doamna și va
gabondul; URICANI: Aven
turi la Marea Neagră.

LUNI 13 NOIEMBRIE
PETROȘANI —7 Noiem

brie : Drum în penumbră; 
Republica: Batalionul invizi
bil ; PETRILA: Adio domnu
le Chips ; LONEA — Minerul: 
Steaua sudului; ANINOASA: 
Micul scăldător; VULCAN : 
Căldura; I.UPENI — Cultural: 
Naufragiați în spațiu; Munci
toresc : Doamna și vagabon
dul; 1 
Marea

LUNI 13 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 7,09 

și apune la ora 16,51. Zile tre
cute din an — 318. Zile ră
mase - 48.

EVENIMENTE

URICANI: Aventuri la 
i Neagră.

Pionierii au conceput și reali
zat un ingenios indicator lu
minos, un dispozitiv de pro
tecție prin avertisment sonor, 
un avertizor la distanță, aparat 
de radio cu tranzistori, un au- 
tomodel cu elice aeriană și un ’ 
model autopropulsat...

Am Ii putut continua să no
tăm aceste creații tehnice ale 
pionierilor, dar presupunem că 
sînt suficiente acestea pentru 
a constata această cvasi-gene- 
rală pentru problemele tehnicii. 
O activitate fecundă desfășoa
ră și cercurile artistice (lino- 
gravură, pictură, arte decora
tive, cineclub) conduse de ar
tiștii plastici Elena Bianu și 
loan Cirjoi. Dispunind și de 
o bază materială bună pentru 
toate cercurile, evident că ele-

vii care frecventează aceste 
cercuri au o activitate fecun- 

muncesc cu perseverentă

pentru convertirea in fapt 
unor gînduri, idei și idealuri.

Dar valoarea acestor insti
tuții este mult superioară daca 
adăugăm că, oferindu-le pio
nierilor cercuri interesante și 
atractive în formă, Casa pio-

nierilor contribuie la realiza
rea unui obiectiv de primă im
portantă în învătămînt — ori
entarea școlară și profesiona
lă, educația prin și pentru 
muncă. Paralel cu aceste obi
ective în Casa pionierilor din 
Petroșani se desfășoară și o 
sistematică muncă metodică și 
de îndrumare în activitatea 
pionierească. împletind scopu
rile imediate cu cele de pers
pectivă, îndrumarea individu
ală și telul general, formativ, 
al învățămîntului, casele pio
nierilor își alătură eforturile 
celor depuse de către școli.

Urmărind chipurile concen
trate ale copiilor aplecați dea
supra lucrului,
disponibilităților aplicative 
de cercetare ale acestei vîrste, 
•dragostea pentru muncă.

Am consemnat de nni multe 
ori participarea tineretului șco
lar din Valea Jiului la ampla 
acțiune patriotică destinată 
strîngerii recoltei din Această 
toamnă. De această dată am 
notat munca elevilor Școlii 
profesionale comerciale din Pe
troșani, ai cărei elevi, pînă în 
7 noiembrie, au contribuit cu 
eficientă la sortarea și însilo- 
zarea cartofilor de la Centrul 
de valorificare a legumelor și 
fructelor.

La aceasta acțiune au 
parte peste 200 de elevi în fie
care zi. Lucrînd în două schim
buri. ei au sortat și însilozat a- 
proximativ 400 tone de cartofi, 
fiind apreciați pentru silința și 
calitatea muncii efectuate

î.’Jyrfv:;

■

țn; 7,00 Radiojurnal; 7,45 Avan
premieră cotidiană; 8,00 Suma
rul presei; 8,08 Ilustrate muzi
cale; 9,00 Ora satului; 10,00 Ra- 
dioniajjazinul femeilor... la Ur
șii Mureș: 10,30 Succese ale dis
cului: 11,00 Buletin de
11,05 mttlnire cu melodia popu
lara
11,35 Orchestrele Bob losilescu 
și Tijuana Mariachis; -
toate pentru toți: 
jurnal. Sport; 13,15 Formația de 
muzică tișoar.t „Pro arte“; 13,23 
Und3 veselă; 13,55 Sport șl mu
zică; 16,15 In jurul lumii cu 
muzica ușoară; 16,50 La horă-n 
sat; 17,10 Cintii Anca Agemolti 
și Julie Clerc; 17,30 Azi, in 
România. Carte radiofonică de 
reportaj; 17.40 Arturo Toscanini 
dlrijînd poemul simfonic „Fln- 
tinile Romei” de Ottorino Res
pighi: 18,00 Serial radiofonic 
pentru tinerii ascultători; 18,30 
Momente muzicale; 19,00 Radio
jurnal: 19,15 Selecțiuni din ope
reta „Contele de Luxemburg” 
de Lehar; 19,30 Estrada dumi
nicală; 20,45 Consemnări de 
George ivașcu; 22,00 Radiojur
nal: 22,10 Panoramic sportiv : 
22,50 Moment poetic. Antologie 
lirică românească; 24,00 Buletin 
tie știri: 0.03—6,00 Estrada noc
turnă.

Mari muzicieni la Bucu
rești — Magda Tagliaf- 
fero (Franța) și Shura 
Cerkasky (S.U.A.);
De strajă patriei ;
Emisiune în limba 
ghitiră ;
„360 de grade" ;
Film serial pentru 
neret: „Pierduți
spațiu". Episodul III — 
,,O insulă pe cer" ;

19,00„Evocări lugojene'"
film ;

19,25 1001 de seri:
„Filopat și

19.30 Telejurnal, 
aniversării 
— Cronica 
ceri;
Comentariu 
steme — 
lăți;
Vetre folclorice — 
mori sucevene;
Film artistic: „Cursa 
de 100 de km" '— 
producție a studiouri
lor italiene;
Spectacol în alb și ne
gru. Emisiune muzical- 
coregrafică cu: ~ '
na Chiriac, 
Constantinii!, 
gan ;

22.30 Telejurnal, 
sportivă.

I960. In Guatemala a 
loc răscoala 

sub lozinca 
cuceririlor 

ale revoluției din 1944

arma- 
restabi- 

democra-
PROGRAMUL I: C.00 Buletin 

<l<- știri: 6,05 Concertul dimlne-

20,40

DUMINICĂ 12 NOIEMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți; 
Cravatele roșii. Film 
serial pentru copii; 
„Delfinul Flipper1*; 
Viata satului;

Cori-
Cornel

Dida Dră-

Duminica

Institutul de mine

susținerea publică a tezelor de doctorat
„CONTRIBUJII LA STUDIUL PE BAZE CINETI 

CE A CIRCUITELOR DE FLOTAJIE" autor ing. GEOR
GESCU DAN ;

„INFLUENTA FACTORILOR GEOLOGICO-MINI- 
ERI Șl TEHNICO-ORGANIZATORICI IN STABILIREA 
PARAMETRILOR DE EXPLOATARE PETRU ZACÂMIN- 
TUL MOTRU" - autor ing. ION DIJMÂRESCU ;

„CERCETĂRI ASUPRA DEGAJĂRII AERULUI DIN 
FAZA LICHIDĂ IN CONDIJIILE FLOTAȚIEI CU TUL
BUREALĂ SUPRASATURATĂ CU AER - autor ina. 
RUDECINDO SILO SILO.

Susținerile vor avea Ioc în ziua de 18 noiembrie 1972, 
în ordinea următoare: ing. ION DIJMÂRESCU — la ora 
9,00, ing. GEORGESCU DAN — la ora 10,30 ți ing. RUDE
CINDO SILO SILO — la ora

Tezele de doctorat pot fi consultate în sala de lectură 
a bibliotecii Institutului de mine Petroșani, din strada Insti
tutului, nr. 20.

12,00.

După nenumăratele intervenții ale 
făcute I.G.L.-nlul Petroșani pentru a 
siîrșit. de trei ori „specially ti“ ai 
rile Prevederilor Sociale și for țelor 
pendința sanitară ploua- de multă

Dar. au venit pe rînd, de trei ori, și tot pe rîntl s-au 
dus de trei... săptămîni. Sosirea la fața locului a „specia
liștilor" I.G.L.-uIni nu a făcut să „înghețe apa care curge 
nestingherită".

Ce se așteaptă ? Dacă și această clădire, care ie este 
in administrație, este privată de grija întreprinderii cum sînt 
private altele...

Tot ce se poate ca. al patrulea specialist să constate un 
accident al vreunuia căruia într-o zi îi vor cădea tavanul 
sau țevile în cap!

Reînnoiti-vă
abonamentele la ziarul

„Steagul roșu
Abonamentele pentru luna decembrie a.c,r se 

pot face pînă în ziua de 30 noiembrie inclusiv.

i.



a Steagul roșu

DIN ȚARA
O prestigioasă 

invenție romanească
, L.a I"!ti1tut“1 de cercetări și proiectări pentru tehnica de 

calcul, filiala Cluj, a fost creat primul dispozitiv românesc 
de conversație cibernetică ((Display' Șeful de proiect și con
structorul principal, inginerul Gheorghe Farkas, unul din 
realizatorii cunoscutei mașini electronice de calcul Dacicc- 
200, a oferit, la solicitarea redactorului Agerpres, Ludovic 
Roman, cîteva amănunte interesante. Nu este vorba de un 
nou calcujator electronic, ci de un sistem tehnic de legătură 
om-mașină de concepție originală. Operatorul, aflat chiar la 
mare distanță de mașina electronică de calcul, poate „con
versa" cu aceasta, prin intermediul dispozitivului amintit, 
fără a mai fi necesare clasicele cartele perforatoare. Pe un 
ecran de televiziune apare textul care se bate la o claviatu
ră obișnuită, tip telex, operatorul avînd posibilitatea nu nu
mai să verifice corectitudinea datelor scrise, ci să și efectu
eze eventualele schimbări, corecturi de litere sau rînduri în
tregi. Mesajul se transmite apoi prin telecomandă calcula
torului pentru a furniza, din așa numitele „bănci de date", 
informațiile cerute. Răspunsul apare pe același ecran, mai 
mult, poate fi înregistrat magnetic grație sistemului de me
morizare atașat dispozitivului. Noua creație tehnico-științi- 
fică românească are largi aplicații practice, constituind o 
verigă esențială a lanțului informațional modern, atît în in
dustrie, agricultură, știință și învățămînt, cit și în conduce
rea administrativă.

Colectivul Institutului de cercetări electrotehnice a sta
bilit o nouă tehnologie de fabricație a micromotoarelor, care 
constă în înlocuirea rotorului tradițional cu un rotor disc, 
la care circuitele spirelor sînt imprimate.

Pe baza acestui nou procedeu, uzinele „Electrotehnica" 
fabrică un micromotor destinat reglării automate a vanelor 
cu care sînt dotate cazanele rafinăriilor și combinatelor chi
mice. Folosind noul tip de rotor, cercetătorii institutului lu
crează acum la realizarea unei serii noi de revomotoare cu 
ajutorul cărora vor acționa avansul mașinilor unelte cu co
mandă program. Aceste micromotoare sînt construite intr-o 
gamă foarte largă, începînd de Ia 180 și pînă la 5 500 wați. 
Răspunzînd unor semnale cu o inerție foarte mică, ele în
locuiesc cu succes omul în diverse operații cheie, eliminînd 
toate erorile posibile pe care le pot comite strungurile, fre
zele și rabotezele pe care le acționează.

Tot aici se află în faza de construcție un micromotor 
cu rotor disc destinat aeroter mei auto.

Prezentate Ia salonul inventatorilor de Ia Caen-Franța, 
din octombrie a.c., noile tehnologii de fabricație a micro
motoarelor și rotorul disc au primit medalia de aur.

(Agerpres)
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O.N.U. Ritmuri înalte în dezvoltarea

Rezoluții ale Comitetului 
pentru problemele sociale

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme 
sociale al Adunării Generale a 
O.N.U. a aprobat, vineri, cu 
108 voturi favorabile și două 
abțineri, o rezoluție prin care 
proclamă anul 1975 drept „A- 
nul internațional al femeilor", 
perioadă ce va fi marcată de 
noi acțiuni pentru promovarea 
egalității dintre bărbați și fe
mei.

Același comitet al Adunării 
a aprobat, în unanimitate, o

a. doua rezoluție care expri
mă satisfacția față de numi
rea de către secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a reprezentantei finlandeze, 
Helvi Sipila, în funcția de se
cretar general adjunct. Este 
prima femeie căreia i se în
credințează o asemenea 'func
ție.

Ambele rezoluții au fost re
comandate de către Consiliul 
economic și social al O.N.U.

Decada dramaturgiei
Aniversarea unui sfert de 

secol de la proclamarea Re
publicii este marcată, pe 
planul culturii și al artei, 
printr-o largă suită de ma
nifestări. Alături de toți oa
menii muncii, creatorii în
tâmpină cu entuziasm una
nim. aduc omagiul artei lor 
măreței sărbători.

Pe scenele teatrelor de pe 
întreg cuprinsul patriei va 
avea loc. la începutul lunii 
decembrie. „Decada drama
turgiei originale", care cu
prinde în repertoriul ei 
spectacole cu piese de au
tori români — unele în pre
mieră absolută — inspirate 
din lupta îndelungată a po
porului nostru pentru elibe
rare socială și națională, 
din lupta comuniștilor pen
tru instaurarea puterii de- 
mocrat-populare, pentru e- 
dificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Instituțiile muzicale vor 
prezenta, la riadul lor, spec
tacole și concerte omagiale 
cu lucrări de compozitori 
români.

In Capitală se vor deschi
de Salonul de pictură și 
sculptură al municipiului 
București, o expoziție de

grafică și o amplă retros
pectivă a plasticii românești 
contemporane. Ele vor reu
ni opere valoroase semnate 
de artiști clin toate genera
țiile, în care se regăsesc 
marile teme ale istoriei și 
contemporaneității româ
nești. care va oferi o ima
gine sugestivă, cuprinzătoa
re, a bogatei activități edi
toriale din țara noastră, ac
tivitate ce a stat, în acest an, 
sub semnul istoricului eve
niment. In limba română și 
in limbile naționalităților 
conlocuitoare apar scrieri 
științifice și beletristice ca
re reflectă semnificația deo
sebită pentru destinele po
porului român a actului re
voluționar din decembrie 
1947 și profundele trans
formări petrecute in viața 
politică, economică și socia
lă a țării in cei 25 de ani 
de la proclamarea Republi
cii.

In suita de manifestări 
consacrate evenimentului de 
la .10 decembrie se mai în
scriu premiere cinematogra
fice. precum șt o „Retros
pectivă a filmului româ
nesc".

(Agerpres)

JAPONIA
— i  —

Noi alegeri generale 
în luna decembrie

TOKIO 11 — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu, transmi
te : Guvernul japonez 'a hotă- 
rit să organizeze noi alegeri 
generale în luna decembrie, a 
declarat, vineri seara, în ca
drul unei conferințe de presă, 
Susurau Nikaido, șeful secreta
riatului cabinetului. Procedura 
de dizolvare a Camerei Re
prezentanților în acest sens va 
fi hotăriîtă luni dimineața, 
în'r-o ședință specială a ca
binetului.

Aceasta este prima declara
ție expresă și explicită a unui 
membru al guvernului despre 
dizolvarea Camerei Reprezen
tanților și organizarea de noi 
alegeri generale, înainte de 
termen. In cercurile politice

din Tokio se avansează, drept 
dată a acestui moment, ziua 
de 10 decembrie a.c.

Potrivit practicilor politice 
locale, fiecare nou premier este 
solicitat să organizeze alegeri 
generale, cit mai repede po
sibil, după învestitura sa pen
tru a dovedi că este acceptat 
de alegători pțin votul acordat 
partidului său. După cum se 
știe, Kakuei Tanaka a realizat 
în domeniul politicii externe 
nipone, după preluarea man
datului de premier, o serie de 
acțiuni. în direcția destinderii, 
a rezolvării problemelor pe ca
lea dialogului, dintre care s'e 
remarcă contactele stabilite la 
nivel înalt cu guvernul R. P. 
Chineze.

© Todor Jivkov, președinte
le Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, l-a primit, sîmbătă, 
pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Bangladesh, Ab- 
dus Samad, care face o vizită 
oficială în Bulgaria, informea
ză agenția BTA.

• La 8 noiembrie, avioane 
americane au continuat să a- 
tace regiuni populate din pro
vinciile Ha Tinh și Ouang 
Binh. Ministerul Afacerilor Ex. 
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de 
protest, în care subliniază că, 
prin aceste noi acte de război, 
Administrația S.U.A. a violat 
suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam, încâlcind anga
jamentul, guvernului american 
de a înceta în întregime și ne
condiționat bombardamentele 
asupra teritoriului nord-viet- 
namez.

® Guvernul finlandez a a- 
cordat Republicii .Chile un cre
dit de 10 milioane dolari, în 
vederea dezvoltării industriei 
forestiere chiliene — relatează 
agenția Prensa Latina. Credi
tul este rambursabil în termen 
de 25 de ani.

© In orașul polonez Byd
goszcz s-a deschis o expoziție 
de artă populară românească, 
cuprinzînd picturi, obiecte din 
ceramică, costume naționale și 
interioare de case țărănești.

@ La Varșovia s-au deschis 
lucrările unei mese rotunde 
polono-engleze, organizată de 
Institutul polonez pentru rela
ții internaționale. Cei 40 de 
oameni politici, reprezentanți 
ai unor organizații obștești și 
de tineret, parlamentari; oameni 
de știință și publiciști din Po
lonia și Marea Britanie discu
tă probleme legate de stadiul 
actual și perspectivele dezvol
tării relațiilor bilaterale, pre
cum și probleme -ale securității 
europene.

• Datele publicate de Ofi
ciul federal pentru industrie, 
meserii și muncă din Elveția 
indică o creștere apreciabilă a 
costului vieții. Comparativ cu 
sftuația de anul trecut elveție
nii au fost nevoiți să cheltu
iască cu 7,3 Ia sută mai mult, 
pentru a putea cumpăra ace- 
eâși cantitate de produse ali
mentare.

© Londra va avea, în cu- 
rînd, cea mai lungă autostradă 
subterană realizată vreodată 
pentru conservarea mediului 
înconjurător. Municipalitatea

peste 2 km, care va permite 
salvgardarea Parcului Blac- 
kheath, ce se întinde pe o su
prafață de 80 ha.

Noul tunel va facilita acce
sul în capitala britanică al au- 
tomobiliștilor venind de la 
Douvre și d’e pe continent.

• Convorbirile dintre Fin
landa și R.F. a Germaniei în 
vederea recunoașterii diplo
matice reciproce vor fi reluate 
săptămîna viitoare Ia Helsin
ki — informează un comunicat 
al Ministerului de Externe al 
Finlandei.

@ Inspectoratul Ministerului 
sănătății al S.U.A. a dat publi
cității un raport în care se 
a*ată că, datorită folosirii he
roinei sau a altor stupefian
te, la fiecare 6 ore o persoa
nă își pierde viața în Statele 
Unite. Numai în luna octom
brie, se arată în raport, au 
căzut victime drogurilor 1 123 
de americani.

© Cunoscutul scriitor An
dre Wurmser a fost distins 
cu „Marele premiu al criticii 
litenare" al Franței pe anul 
1972, pentru o lucrare consa
crată operelor lui Honore de 
Balzac, Emil Zola, Victor Hu
go și ale altor clasici ai li
teraturii franceze.

© Luînd cuvîntul la o re
cepție organizată cu ocazia 
deschiderii la Moscova -a re
prezentanței permanente a fir
mei vest-germane „Iwka", 
Vladimir Simakov, reprezen
tant al Ministerului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., șeful De
partamentului pentru comerțul 
cu țările europene, a relevat 
că relațiile comerciale dintre 
Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei cunosc un curs as
cendent.

© Lhomme, curs de apă 
belgian izvorind din Ardeni, 
a dispărut pe o porțiune de 
trei kilometri, spre stupefac
ția locuitorilor de pe malurile 
sale ! Cercetările efectuate de 
specialiștii Serviciului belgian 
al apelor și pădurilor au dus 
la descoperirea că rîul și-a pă
răsit brusc albia la aproxima
tiv 40 de kilometri sud-est 
de localitatea Namur, pentru a 
dispare în crăpăturile unui 
teren calcaros din zonă. Stu
dierea fenomenului continuă.

© La Centrul spațial de la 
Houston a avut loc o confe
rință de presă în care mem
brii echipajului misiunii „A- 
pollo—17" — Eugene Cernan, 
Harrison Schimitt si Ronald 
Evans — au făcut cunoscute 
num'ele alese pentru cele două 
componente de bază ale na
vei spațiale. Cabina de co
mandă se va numi „America", 
iar modulul lunar — „Chal
lenger".

industriei
Industria constructoare de 

mașini poloneză înregistrează 
în ultimul timp succese impor
tante în sfera producției bu
nurilor de larg consum. In pe
rioada 1971—1972, volumul li
vrărilor la acest capitol va în
registra un spor de 34 la sută, 
depășind în acest fel creșterea 
medie realizată în întreg cin
cinalul precedent. Astfel, pen
tru acest an, industria con
structoare de mașini are plani
ficată livrarea a 950 000 apa
rate de radio, 710 000 televi
zoare, 455 000 frigidere, peste 
300 000 de magnetofoane, 270 000 
de mașini de spălat, printre 
care un tip automat realizat în 
cooperare cu o firmă iugosla
vă, 400 000 de aspiratoare.

Cantitativ, noile produse rea
lizate în acest an urmează să 
depășească cu peste 38 la sută 
volumul atins în 1971.

In ce privește produc
ția de ustensile casnice, și aici 
aproape 40 la sută din produ
se vor fi noi, printre ele, numă- 
rîndu-se un nou tip de frigider 
cu izolare poliuretanică. Fabri
ca de motoare de mică putere 
de la Zagorze va începe să 
producă, pe baza unei licențe 
japoneze, începînd din 1973, 
motorașe destinate cu precă
dere aparatelor gospodărești.

In actualul cincinal se pre
vede o creștere de peste două 
ori a producției bunurilor do 
larg consum, paralel cu grija 
permanentă pentru calitate, a- 
sigurarea unor condiții propi
ce ' realizării unor serii mari 
de produse, reducerea prețu
lui de cost și creșterea expor
tului.

La rîndul ei, industria grea 
a realizat cu succes planul

poloneze
pe primele 10 luni ale anului 
livrînd o producție suplimen
tară în valoare de peste 6 mi
liarde zloți, cu 3,5 la sută mai 
mult decît indicau prevederile 
inițiale ale planului. Astfel, ea 
a dat peste plan economiei 
naționale în această perioadă 
153 000 tone oțel, 140 000 tone 
produse laminate, 127 000 tone 
cocs, 4 000 km de țevi din 
oțel, peste 8 000 tone cupru 
electrolitic și circa 6 000 tone 
zinc.

Perfecționarea continuă a 
tehnologiei, intrarea în func
țiune a unor mașini și agrega
te noi cu parametri superiori 
și capacitate de producție spo
rită, paralel cu continuarea 
procesului amplu de moderni
zare a parcului de mașini exis
tent, precum și accelerarea 
ritmului de atingere a capaci
tății de producție proiectate la 
noile obiective, constituie ele
mentele de bază cu ajutorul 
cărora industria grea a obținut 
succese notabile, printre care 
la loc de frunte se plasează a- 
tingerea capacității de extrac
ție cu" opt luni înainte de ter
men la minele de cupru din 
bazinul Glogowsko—Lupinskie. 
Uzina de prelucrare a cuprului 
de la Glogow lucrează din 
plin la numai trei luni de la 
intrarea în producție. Secto
rului energetic îi va fi livrată 
prima turbină condensatoare 
de 215 MW construită în Po
lonia. Uniunea producătoare de 
material rulant „Tasko" a in
trodus în producție un tip de 
platformă de cale ferată pen
tru transportul de conteinere 
mari și vagoane cisternă pen
tru transportul sulfului lichid.

Iosiî DUMITRAȘCU

R. P. Ungară. — La 27 oc tombrie s-a deschis linia elec
trică de 400 kW. Timișoara-A rad-Szeged, realizîndu-se ast
fel o legătură directă, de mare importanță între sistemele 
energetice ale României și U ngariei. Prin deschiderea a- 
cestei linii, sistemul energetic al R. P. Ungare, devine co
nectat la toate sistemele ene rgetice ale țărilor socialiste 
vecine. In foto : Imagine de Ia stația electrică Szeged.

R.D. VIETNAM — In foto : — Baterie antiaeriană în provincia Nghe An, unde bombar
dierele americane B-52 au venit în valuri succesive atacind orașe, sate, cătune și sisteme 
de diguri.

Interviul acordat de conducătorul delegației guvernului 
H. 0. Vietnam, agenției France Presse

PARIS 11 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat agen
ției France Presse, Xuan 
Thuy, conducătorul delegației 
guvernului R.D. Vietnam la 
Conferința cvadripartită în 
problema Vietnamului de la
Paris, a reafirmat poziția gu
vernului său în legătură cu o 
eventuală întîlnire cu repre
zentanții 
Unite : 
textului

, guvernului Statelor 
,)S-a convenit asupra 
acordurilor, iar sem

narea acestora trebuia să ai
bă Ioc la 31 octombrie. In ca
zul în care va avea loc o 
nouă reuniune, ea va sluji 
doar pentru discutarea datei 
semnării și a procedurii des
fășurării acestuia". Xuan 
Thuy a formulat, de aseme
nea, precizări în legătură cu 
modul în care se va efectua 
eliberarea prizonierilor civili 
și militari după semnarea a- 
cordului de încetare a focului.

Pentru a da încă o dovadă a 
bunăvoinței noastre — a spus 
el — am acceptat punctul de 
vedere al Statelor Unite și 
am împărțit deținuții în două 
categorii : militarii și civilii 
străini vor fi eliberați în ter
men de două luni, în timp ce 
civilii sud-vietnamezi își vor 
redobîndi libertatea în termen 
de trei luni, potrivit dispozi
țiilor convenite între părțile 
sud-vietnameze.

orașului a aprobat construirea 
unui tunel cu o lungime de

R.D. GERMANĂ — In fo Io : La Boxberg este în fază de construcție cea mai mare 
termocentrală de pe teritoriul R.D. Germane. Aici își dau contribuția 8 000 de muncitori.

Ce înseamnă portughez"

LUTA

„Eram misionar la Marara, 
în districtul Tete, aflat în a- 
propierea celebrului baraj de 
la Cabora Bassa. Orașul nu
măra 28 000 de locuitori. Pî
nă într-o zi cînd, aproape 
toți, bărbați sau femei, au 
fost bătuți, închiși, torturați, 
întregul oraș a aflat atunci 
ce înseamnă represiunea...".

„Știm de la martori ocu
lari că, în noiembrie 1971, 
un grup de 40 de militari a- 
parținînd trupelor colonialis
te au sosit în regiunea Mu- 
cumbura, unde au ars și au 
exterminat totul în calea lor; 
au fost distruse atunci pes
te 50 de locuințe. In aceeași 
regiune, la 4 noiembrie, un 
grup de 16 persoane — .băr
bați, femei și copii, cărora 
nu li s-a putut afla nici nu
mele, nici vîrsta — au fost 
forțați să intre într-o clădi
re și, acolo, au fost arși de 
vi, sub pretextul menținerii 
ordinii șl păcii...".

Preotul Luis Alfonso da 
Costa depune mărturie îm
potriva sistemului de injus
tiție instituit în Mozambic 
de colonialiștii portughezi.

EI a venit în Europa pentru 
a exprima protestul a 36 
de misionari mozambicani 
față de cazurile de extremă 
gravitate care afectează drep
turile cele mai sacre ale o- 
mului, însăși viața lui, față

Costa a cunoscut realitatea 
așa-numitelor aldeamantos, sa- 
te-lagăre de internare, în ca
re este regrupată populația 
pe care trupele colonialiste 
au constrîns-o să-și pără
sească regiunile de baștină.

DIN PRESA STRĂINĂ

de masacrele masive, tortu- 
. rile și deportările practicate 

împotriva unui popor fără a- 
' părare..

La Marara, Luis Alfonso 
da Costa a alcătuit statistica 
victimelor represiunii portu- 

i gheze din -mai 1971 și pînă 
în mai 1972. Cu nume, vîrs- 

' tă, sex, 110 persoane sînt no
tate pe. listele preotului; cu 
alte cuvinte, 110 morți. 65 
bărbați, 21 femei, doi tineri 
de 17 ani, 17-copii, cinci su
gari. Vîrsta victimelor eslc 
între . o lună și 70 de ani. 
110 morți. Toți civili. In a- 
fară dc aceasta, preotul da

Intr-un asemenea „sat", din 
regiunea Angonia, aproxima
tiv 200 de persoane, care au 
încercat, într-o noapte, să 
se reîntoarcă în localitatea 
lor de origine au fost găsite 
moarte. Aceste lagăre de in
ternare sînt ridicate după 
planuri de construcție Ia fel 
de riguroase ca și orașele 
raozambicane. Totul este cal
culat dinainte : străzi de 20 
metri lățime, două șosele de 
30 metri lățime, fiecare ca
să de 7,50/4 metri. O ordine 
perfectă într-o lume concen
trată în scopul de a fi re
primată. Guvernul promovea-

(„L'Humanite")
ză o asemenea politică, de- 
clarînd că apără „civilizația 
creștină". In realitate sînt a- 
părate aici interesele marilor 
capitaliști din Europa occi
dentală și din America. în
treprinderile create în An
gola și Mozambic, care aduc 
beneficii considerabile unor 
firme occidentale, au, împre
ună cu crimele comise de ar
mata portugheză, același 
scop — cel al menținerii 
„puterii albe". Această expre
sie apa-rține actualului coman
dant general al armatei por
tugheze din Mozambic și 
înseamnă, potrivit acestuia, 
„menținerea unui ritm de 
populare cu albi egal sau 
superior ritmului de dezvol
tare a populației negre evo
luate". In Mozambic se a- 
flă, însă 200 000 de albi și 
7 milioane de africani I

„Noi nu respingem — a- 
răta preotul da Costa — o 
anumită injustiție sau alta, 
ci întregul sistem nedrept, 
care nu permite populației 
mozambicane să dispună în 
mod liber de destinele sale".

(Urmare din pag. I)

In domeniul cultural, al 
învățămînt ului s-a făcut un 
salt uriaș : în trecut erau 
doar cîteva școli medii și e- 
lementare; în prezent sînt 
deschise porțile a opt insti
tute și universități, 220 li
cee și 600 școli elementare; 
un milion de elevi și stu- 
denți, o pătrime din popu
lația orașului, urmează 
cursurile diferitelor școli.

Un scurt popas la uzina 
de locomotive Diesel. Pe 
rampa de experimentare era 
în probă o nouă locomoti
vă, supusă testelor pentru 
a primi certificatul și a pu
tea străbate magistralele de 
fier, ochii scrutători ai exa
minatorilor urmăreau apa
ratele de bord, modul cum 
funcționează, gata să inter
vină pentru a remedia ori
ce inconvenient. Uzina a 
parcurs mai multe etape. La 
început a fost un atelier de 
reparat locomotive cu abur; 
apoi din 1954 a început să 
producă acest fel de mijloa
ce de tracțiune, pentru ca 
din 1958 să realizeze expe
rimental și apoi să treacă la 
o nouă producție — loca
tive Diesel. Vechiul atelier 
cu , utilaje vechi s-a trans
format intr-un obiectiv in
dustrial important, cu apa
ratură nouă. Uzina s-a ex
tins, s-au construit noi sec
ții și hale. Muncitorii, teh
nicienii sînt angajați într-o 
amplă mișcare de masă de 
inovații tehnice, introducind 
tehnologii noi. La secția de 
prelucrare tehnologică, de 
exemplu, s-a realizat după 
o mașină din Shanhai, o in
stalație specială de tăiere e- 
lectrică cu comandă-pro- 
gram care a ușurat consi
derabil munca manuală, 
grea, de altădată.

Tot la Luta, într-o clădi
re cu un singur etaj, se a- 
flă o unitate industrială ca
re prin produsele sale în
frumusețează viața cotidia
nă a oamenilor: fabrica de 
produse din sticlă. Meșterii 
sticlari modelau cu o vite
ză deosebită bulgării de sti
clă care luau imediat for
ma unor păsări în zbor, 
pești multicolori exotici, va
ze de flori, figurine de tot 
felul, simple și complicate, 
în culori din cele mai inte
resante și atrăgătoare. La 
început, în 1958 erau 200 
muncitori care, la cele do
uă cuptoare, realizau nu
mai 200 modele de produ
se. Prin inovații tehnice, s-a 
îmbunătățit procesul tehno
logic, a crescut numărul ca
drelor cu înaltă calificare 
— numărul muncitorilor se 
ridică in prezent la peste 
1 300 și din mîinile lor — 
și cele opt cuptoare — ies 
peste 3 000 feluri de produ
se. O parte a producției ia 
drumul pieței interne și o 
bună parte este destinată 
exportului, produsele fabri
cii puțind fi îhtîlnite in 
multe țări din Europa, Afri
ca, Asia.
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