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Pe Valea Sebeșului au în
ceput lucrările Ia un impor
tant complex hidroenergetic, 
menit să pună - în valoare bo
gate surse de căderi de apă. 
Pentru început. la Șugag și 
Gîlceag, sînt prevăzute a se 
construi două hidrocentrale cu 
o putere totală instalată de 
circa 300 MW.

Lucrările conexe, care cu
prind . organizări de șantier și 
drumuri de acces, sînt în pli
nă desfășurare. Constructorii 
de pe acest nou șantier al 
tării s-au angajat ca, pînă la 
finele anului, să execute pes
te prevederi lucrări în valoare 
de aproape 4 milioane lei.

Prin construcția acestor hi
drocentrale, se creează, toto
dată, condiții de dezvoltare a 
turismului în această zonă. Ce
le două lacuri de acumulare, 
care urmează a fi amenajate, 
vor completa frumusețea pei
sagistică a acestor locuri. In

același timp, se va face și o 
legătură rutieră cu lotru, prin 
munții Sebeșului.

★
Se forțează o ușă. Pe un ta

blou, personalul de pază ur
mărește drumul parcurs de 
cel ce-a pătruns în clădire și 
stabilește operativ locul în

Breviar
care răufăcătorul urmează să 
fie interceptat. începutul ți
nui nou episod Mannix ? Nu. 
Este doar o modalitate de ve
rificare a centralei pentru a- 
vertizarea și paza întreprin
derilor, instituțiilor, muzeelor, 
prima instalație românească 
de acest fel realizată de în
treprinderea „Automatica" din 
Capitală, în colaborare cu In
stitutul de proiectări pentru

automatizare. Centrala este 
complet tranzistorizată și are 
posibilitatea de a urmări 60 
de puncte importante din ca
drul obiectivului economic sau 
social-cultural în care este 
plasată. Ea cuprinde și ele
mente de sesizare sensibile la 
agenți termici și fum, precum 
și diverse sisteme de con
tacte pentru uși și ferestre.

•Ar
Pe baza unor contracte de 

cercetare științifică, între în
treprinderea minieră „Biho
rul" din orașul dr. Petru Gro
za și Institutul politehnic din 
Cluj, a fost realizată, recent, 
o instalație pentru obținerea 
de uleiuri superioare, aditiva- 
te cu bisulfură de molibden, 
în cîmp ultrasonor. Instalația 
permite simplificarea fluxului 
tehnologic de obținere a u- 
leiurilor aditivate cu bisulfu
ră de molibden, precum și ob
ținerea unor produse superi
oare tuturor celor străine.

(Agerpres)
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In cinstea celei 
de-a XXV-a

aniversări

a Republicii

ACORDUL GLOBAL 
ÎN CONSTRUCȚII 

un procedeu modern, 
rentabil de retribuire 

a muncii care trebuie să-și 
găsească o deplină extindere

Ctnd o lumină lăun
trică îl inundă pe 
brigadierul de la mi

na Paroșeni, Titu Teacen- 
co, feresterele cafenii ale 
ochilor se deschid, așa 
cum se schimbă culoarea 
lacurilor sub focul soare
lui. Chipul prelung, de o 
finețe aparte, reușește să-ți 
transmită ceva din modes
tia care îl caracterizează. 
Venit de la Aninoasa — 
Gorj în 1961, poposește pe 
lotul Coroești al Șantieru
lui „Valea Jiului" al 
TCMM, dar mina — ase
menea unui magnet uriaș 
— îl atrage irezistibil. 
„M-am. tras aici, e mai sta
bil, se cîștigă, m-am legat 
de adincuri..." A urmat cea 
mai plină „decadă" a vieții

„Cheia" 
înaltei 
produc
tivități
sale: cei zece ani lucrați 
la Costache Zaharia, dintre 
care mai bine de jumătate 
ca șef de schimb. „Adevă- 
ru-i că am învățat mult 
de la nea Zaharia, întot
deauna s-a comportat ca 
ui} brigadier bun, price
put, activ, înțelegător cu 
ortacii..."

Veritabilul „cîștig" al 
fostului șef de schimb care 
a preluat „ștafeta" „profe
sorului" a fost:... „experi
ența de a conduce briga
da, asta e, randamentul la 
front nu-l poți îndeplini 
zilnic, fără să existe o u- 
nitate de vederi și de ac
țiune..." Titu Teacenco îmi 
surîde. „Bine, mici neînțe
legeri mai sînt ele... Se 
mai ceartă omu’ cu feme- 
ia-n casă, darmite oamenii 
în mină. Insă totu’ trece 
repede, ca ploaia de pri
măvară..."

...La ora actuală, briga
da se află pe... două fron
turi i în timp ce pe fron
talul 6 223, de pe stratul 
15, unii dau cărbune cu a- 
jutorul combinei KS-1, 
protejați de scutul com
plexului, ceilalți montează 
la 6 222 un alt complex... 
Stan Ivăncescu, combaine- 
rul „în priză" (schimba 
cuțitele la organul tăietor 
al combinei), care a lu
crat acum vreo șase ani 
și la hidrocentrala de pe 
Argeș, în scurtul răgaz pe 
care-l avem ține să amin
tească de ceilalți combai- 
neri, de pe celelalte schim
buri : Ilie Filiche, Constan
tin Babei, loan Neghină... 
îmi vorbește despre com
plex, ca despre o ființă o- 
menească: „De el mă simt 
foarte legat, am grijă de 
el, doar el face treaba... Da
că nu merge ca lumea, mă 
frămînt, mă zbat, nu mă 
las pînă ce nu renîediez 
totul, pînă nu aud inima 
bătîndu-i așa cum scrie la 
carte..." Combainerul Stan 
Ivăncescu știe că prima lui 
datorie — de fapt a tuturor 
frontaliștilor din brigadă 
— o constituie folosirea cu 
maximum de randament a 
complexului de abataj ca
re le-a fost încredințat.
„Utilajul din dotare costă 

bani grei, așa că nu putem 
să ne batem joc de 6i 1" lată 
concepția brigăzii lui 1 eacen- 
c0 — ipostază pilduitoare a

Tr. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)
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Planul la brichete 
al preparatei Petrila 

se realizează exemplar
Harnicul colectiv al secției brichetaj de la preparația 

Petrila se prezintă la zi cu o serie de realizări cu totul re
marcabile : CELE 9 180 DE TONE BRICHETE PRODUSE PÎ
NĂ ACUM PESTE SARCINILE DE PLAN PE ANUL 1972, 
CONSTITUIE O DEPĂȘIRE DE TREI ORI A ANGAJAMEN
TULUI ANUAL! Meritul colectivului nu se oprește aici : 
strădaniile lui de a onora cu cinste indicatorii calitativi au 
fost completate și cu o susținută preocupare în ceea ce pri
vește exigența pentru calitate. Astfel, coeziunea a fost îm
bunătățită cu 0,7 puncte, iar cenușa s-a redus în perioada 
scursă de Ia începutul anului cu 0,6 puncte. ECONOMIILE 
LA PREȚUL DE COST SE APROPIE DE 200 MII I.EI.

La obținerea acestor frumoase rezultate in muncă — pe . 
i care colectivul le închină celei de-a XXV-a aniversari a 
: proclamării Republicii — și-au adus o contribuție hotări- 
; toare schimbul condus de PAVEL DAMIANOIU și echipa 

de Ia întreținere a Iui HENRICH LORENCZ.

Brigada lui Vespasian Cătană: I 
aport hotărîtor 

in realizările de ansamblu
Continuă să se remarce cu bune realizări pe frontul 

cărbunelui, colectivul capabil al sectorului II de la mina ; 
Vulcan. La sporul de 3 783 de tone acumulat pe 10 luni tre- : 
cute din 1972, prin efortul tuturor care muncesc aici, s-a ; 
mai adăugat în noiembrie curent, la zi, încă 692 tone. Un ; 
aport — decisiv am zice — în „rotunjirea" acestui bilanț ! 
s-a făcut simțit din partea vrednicilor frontaliști de pe stra- j 
tul 18, blocul II, panoul centru, conduși de experimentatul I 
miner VESPASIAN CĂTANĂ...

- Grija pentru asigurarea capacităților de producție viitoa- 1 
re se manifestă cu aceeași intensitate ca și pînă acum. Nu- i 
mai brigada de la pregătiri condusă de DUMITRU SĂNĂU- : 
CEANU are deja strînsă, de la începutul anului, o „zestre" 
peste plan de 312 mc excavați. Xinla de front viitoare a pa
noului IV se află în mîini sigure... '

X T. M.

Forma de salarizare în a- 
cord global pe bază de con- 
tract-angaj ament este avanta
joasă atît pentru organizații
le de construcții-montaj, cît 
și pentru muncitorii care lu
crează în formațiile de lucru 
din cadrul acestora. Ea atra
ge după sine obligații atît 
din partea conducerii șantie
relor de construcții-montaj, 
cît și din partea formațiilor 
de lucru care execută'lucrări 
în acord global.

Pentru aplicarea în bune 
condițiuni a acestei forme de 
salarizare, este necesar să se 
asigure din timp, de către 
șantiere, condiții pentru des
fășurarea continuă a lucrări
lor pînă Ia terminarea lor, iar 
formațiile de lucru care exe
cută lucrările în acord global 
trebuie să realizeze lucrări 
de calitate și să respecte ter
menele stabilite prin contrac- 
tul-anga jament.

Formațiile de lucru — cu- 
noscînd sumele ce li- se cu
vin pentru execuția și termi
narea lucrărilor respective

înainte de atacarea lor, sum'e 
care o dată stabilite devin 
ferme și nu mai pot fi modi
ficate decît în cazul unor 
schimbări a documentațiilor 
tehnice influențind cu mai 
mult de plus sau minus 5 la 
sută cifrele’stabilite inițial — 
depun eforturi sporite pentru 
terminarea lucrărilor înainte 
de termen, de bună calitate, 
în felul acesta cîștigul mediu 
realizat putînd depăși sub
stanțial pe cel planificat.

Practica dovedește că aco
lo unde s-au luat toate mă
surile pentru asigurarea con
dițiilor (proiecte de execuție, 
front de . lucru, materiale, u- 
•tilaje ele), de aplicare a for
mei •de salarizare în acord 
^global pe bază- de . contract- 
angajament, .rezultatele obți
nute iau ; fost îmbucurătoare, 
.atît pentru șantierele d.e. con- 
.strucțy-mont-aj respective, cît

Nicolae CERBU, 
șef de serviciu la filiala 

Petroșani a Băncii de investiții
(Continuare in pag. a 3-a)

Vulcan. Prezență urbaniști că modernă pe harta munici
piului. Foto : I. LEONARD
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Conferința Uniunii
Asociației studenților din

Institutul de mine Petroșani
_____________________9_________

ASIAZISUIDENT,

si activist faine
Pentru studenții Institutu- . 

lui de mine din Petroșani a- 
cest an universitar, din care 
a . trecut o perioadă doar de 
o lună și jumătate, a fost 
marcat de evenimente impor
tante în ce privește orienta
rea învățămîntului spre pro
ducție și formarea conștiin
ței politice și cetățenești a 
studenților. Recenta conferin
ță a Uniunii Asociației Stu
denților din I.M.P. are sem
nificația unei noi confirmări 
a funcțiilor sporite, profesio
nale și politic-educative, pe 
care le are această organiza
ție. îndrumat îndeaproape de 
comitetul de partid și rectorat, 
Consiliul Uniunii Asociației Stu
denților este receptiv sugestii
lor studenților, un adevărat, 
ferment al inițiativelor. Bilan
țul anului universitar trecut 
evidențiază o etapă superioa
ră în pregătirea profesională 
ilustrată de procentul mare de 
promovați, îndeosebi cu medii 
mari, un drum perseverent
spre maturizarea conștiinței po
litice. Studenții participanți

la conferință au subliniat atît 
activitatea pozitivă dar și lip
surile care s-au manifestat, 
dovedindu-se perfectibilitatea 
stilului de muncă al organe
lor conducătoare ale asocia
ției.

Din discuțiile pe marginea 
dării de seamă s-a constatat 
un foarte trainic interes al 
studenților pentru pregătirea 
politică și ideologică, domeniu 
în care n-a -existat o preocu
pare susținută pentru căutarea 
și aplicarea unor forme moder
ne și activizante de informa
re și dezbatere, pentru sonda
rea opiniei. In acest sens am 
reținut intervențiile studenți
lor Vasile Caiducov. Iosif 
Gruneanțu, Cristina Knebel, 
Iuliu Aldea, Adrian Roman. 
Părăsind amfiteatrele și labo
ratoarele institutului, actualul 
student va fi un conducător 
în procesul de- producție, dar 
și un activist politic, muncind 
pentru înfăptuirea politicii

T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)

PROGRAMUL
Universității serale 

de marxism-leninism
ANUL III — ECONOMIE, în ziua de luni, 20 noiembrie.
ANUL II — PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE 

PARTID, în ziua de marți, 21 noiembrie.
ANUL I — POLITICA EXTERNĂ A P.C.R., în ziua de 

miercuri, 22 noiembrie.
Cursurile au Ioc în sălile cabinetului municipal de 

partid, începînd de la orele 17, pentru toate secțiile.

Varha 
dincolo 
de plaje

In cercurile învățămîntului de partid

Preocuparea în vederea asi
gurării unor condiții cît mai 
corespunzătoare bunei desfă
șurări a învățămîntului de 
partid, la U.U.M.P. se poate 
spune chiar de la început că 
se află situată pe un loc des
tul de bun. Tovarășul Ignat 
Șandor, care răspunde din 
partea comitetului de partid 
de această sarcină i-a acordat 
și îi acordă un interes susți
nut. Avînd o evidență clară a 
tuturor celor 10 cercuri de 
învățămînt, a cursanților și a 
problematicii destinată fiecărei 
forme în parte, este la curent 
în orice moment cu întreaga 
evoluție a activității.

In cadrul uzinei există 4 
forme de învățămînt, stabilite 
după o prealabilă și atentă 
consultare cu cei care le frec1 
ventează. In ziua la care se 
referă aceste rînduri, au avut 
loo dezbateri în 3 cercuri. 
Frecvența era bine asigurați

și, ceea ce a surprins deosebit 
de plăcut a constat în dega- 
jamentul cu care cursanții au 
participat la discuții. Acele 
momente penibile de așa-zisă 
„spargere a gheții", aici au 
încetat să se mai producă; 
oamenii se înscriu la cuvînt 
fără a aștepta vreo stăruință, 
ba dimpotrivă, aproape fieca
re? își manifestă intenția de 
a-și, spune părerea.

Propagandistul, tovarășul Ni
colae Biro, la al cărui cerc 
am participat, a condus cu 
competentă discuțiile, interve
nind inspirat. Atmosfera s-a 
menținut la un nivel de inte
res general, discuțiile mărtu
risind studiu. Cursanții Wil- 
h'elm Lojadi, Petru Zoltan, Au
rel pudaș și alții au subliniat 
sarcinile deosebite ce stau în 
fața fiecărui om al muncii 
legate de îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. 
Probleme ca „Folosirea maxi

mă a fondului de timp", „(ge
neralizarea schimbului II și 
III“, au fost cu amploare dez
bătute, demostrîndu-se o bună 
cunoaștere a documentelor de 
partid și de stat consacrate u- 
nor astfel de aspecte.

Concluzia care se impune 
așadar, rămîne a fi în sen
sul că în unitatea . la care 
ne-am referit, învățămîntul de 
partid se prezintă într-o ținu
tă ce merită laude. Dincolo în
să de această impresie, a că
rei consistență nu poate fi 
trecută cu vederea, există to
tuși cîte ceva de spus. In a- 
cest sens, trebuie văztit că 
valoarea discuțiilor ar primi 
un conținut și mai bogat da
că acestea ar fi axate cu 
precădere pe elementele con
crete de la fiecare Ioc de 
muncă. De pildă, dacă tovară
șul Aurel Dudaș, atunci cînd 
s-a referit la reproiectarea și 
redimensionarea unor utilaje,

ar fi analizat diversele posi
bilități existente în acest sens 
în uzină, sau chiar la atelie
rul în care lucrează, și efici
ența și accesibilitatea proble
mei în discuție, ar fi fost 
mult mai mari.

Fără îndoială, aspectele din 
agricultură au importanța lor. 
Ele însă rămîn a fi mai pu
țin utile pentru specificul și 
profilul oamenilor din cercul 
de învățămînt de care ne o- 
cupăm. Dezbaterile trebuie să 
constituie nu numai o confrun
tare de păreri purtată pe baza 
unui material documentar stu
diat, cît în mod deosebit sînt 
chemate să prilejuiască expri
mări de opinii, de sugestii și 
soluții pentru rezolvări con- 
crete de situații, menite să

V. DAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Varna a fost vizitată în 
para aceasta de peste un, 
milion de turiști, cifră de
clarată record de statis
ticieni. Din aceștia, 255 000 
au fost oaspeți din 50 de 
țări ale lumii.

Cu veleități de mare o- 
raș turistic care se dezvol
tă și se consacră, cu toate 
forțele, turismului interna
țional, Varna nu este nu
mai soare și plajă. Este 
capitala unui județ despre 
care se spune, aici, pe 
drept cuvînt, că reprezintă 
o Bulgarie în miniatură. Și 
aceasta, în special datorită 
ritmului dezvoltării sale 
industriale și urbanistice.

In actualul‘ cincinal,

i

In pagina
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Diriginții Iosif Sico! și Ion 
Bogdan, maiștri mineri de 
la sectorul IV al E. M. Lo- 
nea, Ia un colocviu cu o 
parte din colectivul de mun
citori aU sectorului, în ca
drul orei de dirigenție mun
citorească.

Varna beneficiază de un 
volum de investiții de un 
miliard de leva, cu care vor 
fi înălțate două mari com
binate chimice — de sodă 
calcinată și de îngrășămin
te minerale complexe. La 
Devnia se va crea un nou 
port la Marea Neagră. 
„Varna-vest". vor fi mo
dernizate, în continuare, 
alți zeci de kilometri de 
bulevarde și vor fi constru
ite mii de noi apartamen
te. Edilii orașului se gîn- 
desc de pe acum la Var
na anului 1990. Un pro
iect de sistematizare, ela
borat recent, anunță că 
orașul va pune capăt dez
voltării sale tradiționale 
concentrice, urmînd a se 
dezvolta de-a lungul lito
ralului. O bună parte din 
întreprinderile industriale 
vor fi transferate în sate
le din jur, urmărindu-se. 
pe de o parte, să se reducă 
numărul surselor de po
luare a atmosferei iar. pe 
de alta, să se stabilizeze în 
sate mina de lucru, odată 
cu crearea acolo a unor 
condiții urbane de viață.

i 
i 
î
■

■

C. AMARIȚEI
Corespondentul Agerpres : 

la Sofia

(Continuare in pag. a 4-a) ;
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Am astfel

Cum vă spun, în toate s-a făcut lumină...
Dacă mint, rog Iarna ea să nu mai vină 11

Terrei se va tripla aproape 
pînă ia sfîrșitul secolului.

pro- 
apa- 
stra-

din di- 
și în 
expu- 

viu în

cm. Unul din ele este 
care este destinat citi- 

Cartea se introduce în 
șl imaqinea textului ti- 

aniplifică de 8 ori.

zace W. John ca re 
aprins să

NOTE DE CĂLĂTORIE

în ace- 
de gre- 
Este se- 
devenea

Aici
Aici 
cu plumb.

Aici zace C. Cuper

a- 
un 
de
Și

O. Jofrey, spinzurat din qreșeală. 
John

anul 2000. 
adresat de 
Națiunilor 

reuniuni a
multe orașe ale lumii, întru- 
în urmă la Milano

s-a uitat intr-un rezervos
vadă dacă mal este benzină. Șl s

și în
Din 

dealuri acoperi- 
mănoase. 
în stră

Nu
Cu
Nu
Să

de Titzian și e- 
Părasim palatul 
regretul de a 
mai mult în fața

în jungla

furt...

10) La ceas — Cu scri-

@ Aici 
cu chibritul 
fost...

Lansarea navei spațiale 
,,Apollo 17“ urmează să ai- 
be Ioc în 6 decembrie, 
ultimă misiune științifică 
programului „Apollo" pe su
prafața LunlL Preqăttrile 
sînt în curs și pentru înde
plinirea sarcinilor misiunii, 
a fost construit un nou mo
dul lunar, cu șenile, adapta
bil pentru terenuri acciden
tate, acționat cu baterii. In 
foto : Noul vehicul lunar, cu 
baterii și șenile, construit 
la Lockheed în cooperare cu 
N.A.S.A.

„ Ochelari

ecrao

Specialiștii sovietici lucrea
ză cu insistență pentru crea
rea de noi aparate și mijloace 
utile celor slabvăzători și or
bilor. Două aparate au și fost 
create pentru persoanele care 
nu văd nimic chiar la distanța 
de 25 
..Luci" 
tutui, 
aparat 
părit se
Crește și contrastul șl lumino
zitatea. Cel de-al doilea aparat 
este un sistem de televiziune 
în circuit închis (televizor-re- 
ceptor-emițător). Dacă acest 
parat este îndreptat spre 
obiect, imaqinea iul apare 
zeci de ori mai luminoasă 
mai contrastă. Cele două apa
rate sînt deosebit de simple în 
manevrare și ieftine.

DRESDA—„Florența de pe Elba
23 septembrie. Părăsim ho

telul „Noroc bun” o dată cu 
venirea zilei. Pornim pe jos 
pe strada care urcă la gară. 
E rece. Cer plumburiu. Insta
lați în trenul cu comparti
mente suprapuse, la ieșirea 
din gară ne apare panorama 
orașului pe care l-am cunos
cut ieri : orașul Freiberg, la 
jumătatea drumului dintre_ o- 
rașele Karl Marx și Dresda, 
situat pe un povîrniș între 
munți. Peisajul este de o rară 
frumusețe. In sud și vest pă
duri de conifere pătrund în o- 
raș inverzindu-1 chiar 
iernile lungi și aspre, 
nord și est, 
te cu pășuni verzi, 
coboară domol pînă 
zile orașului.

Trenul se oprește 
re șase-șapte minute 

Dresda.
sîntem atrași 

clădiri moder- 
internationale,

rite părți ale palatului, vizibi
le din interiorul

Ghidul a ghicit 
rarea, uimirea, 
din ochii noștri, 
plăcerea să ascult aici, pe pa
vajul vechi al curții pe care 
odinioară au răsunat copitele 
cailor oștenilor, fila de istorie’ 
a Dresdei. Micul sat de pes
cari înfiripat cu șapte secole 
tn urmă, pe malurile Elbei a

planta aici un colț din însori
ta Italie. Stilul baroc al com
plexului de clădiri din jurul 
palatului Zwinger la care se 
adaugă și siluetele baroce ale 
Primăriei și Catedralei Cru
cii au adus Dresdei asemăna
rea cu Florența și chiar nu
mele de „Florența de pe El
ba".

Intrăm în clădirea principa
lă a palatului unde se află ga-

Ce echipă va cîștiga campionatul mondial de iotbal ? 
Care vînzător dintr-un pragazin universal lucrează mai 
bine ? Ce profesie este mat căutată de 
feritelor școli ?

Răspunsurile 
lare — se pot 
piniei publice 
fost construită 
Academic din

A.O.P. poate
ferite tipuri. Dacă o echipă de cinci sociologi reali
zează pe parcursul unui an nu mai mult de două-treî 
anchete, mașina in schimb — echipată cu programe 
standard — execută în jur de 40 anchete. Cifrele sînt 
pe deplin edificatoare în privința randamentului,

la aceste întrebări — și 
obține cu ajutorul unui

— A.O.P. Această mașină de calcul a 
la Institutul de economie din orășelul 

apropierea Novosibirskului.
întreprinde anchete sociologice de di-

In cadrul uzinei de construc
ții de mașini electronice din 
Saratov a început producția 
microscoapeior cu laser.

Oamenii de știință și 
ieclanții au învățat acest 
rai să. „vadă" diferitele 
furi ale atomilor în peliculele 
dieleotrice. Microscopul este 
în stare să controleze o su
prafață care reprezintă mai 
pu(in de o zecime dintr-un 
milimetru patrat.

In acest iei, aparatul poate 
controla punct cu punct în
treaga suprafață a unei peli
cule dieiectrice pentru a stabi
li calitatea ei.

călători pentru
In fața gării 

de un grup de 
ne, hoteluri 
restaurante, magazine luxoase 
care formează noua stradă 
„Praga“, cu frumoase fîntîni 
arteziene, pe care turiști din 
diferite părți ale lumii le i- 
mortalizează pe peliculă. Nu 
rezistăm nici noi tentației și 
surprindem prin transparența 
picăturilor de apă aruncate 
după traiectorii plăcute ochiu
lui, noul cinematograf circu
lar, fericită îmbinare între 
clasic și modern în arhitectu
ra orașului. Este ultima piesă 
a acestei străzi, refăcută, pe 
jumătate în construcție, care 
leagă gara principală cu ve
chea piață a orașului. La ci
nematograf se fac ultimele lu
crări in vederea intrării lui 
In circuitul cultural al orașu
lui la 7 octombrie, de ziua 
Republicii.

Ne oprim 
lui de lemn 
ta coroanei, 
de intrare în palatul Zwinger. 
Recele de gheață al zidurilor 
primește aici o căldură, un 
colorit neobișnuit de odihnitor. 
Rămîn pironțtă la capătul mo
destului pod de lemn, apelez 
de citeva ori la aparatul fo
tografic, cuprind din nou cu 
privirea partea vizibilă a cas
telului și caut să-mi explic 
de unde provine senzația de 
căldură, de veselie, de basm, 
cînd deodată descopăr deasupra 
porții suprapuse sub coroană un 
cap de fată cioplit in piatră. A- 
veam explicația. Pe toată fa
țada, frunze și fiori meșteșu
gite în piatră, statui cu tru
puri sănătoase, perfecte, cu 
fețe senine, liniștite, din loc 
în loc ele însele forraînd ghir
lande de flori. Pătrundem în 
curtea palatului și senzația se 
amplifică cuprinzind grupurile 
de turiști care străbat curtea 
și se opresc să admire dife-

devenit cu timpul orașul cel 
mai important al Saxoniei, nu- 
rnărînd astăzi peste o jumăta
te de milion de locuitori. La 
începutul secolului al XVIII- 
lea, Dresda, capitala mărcii, 
era o cetate bine întărită. Pa
latul domina tot orașul și se 
întrecea cu celelalte opere de 
arhitectură construite 
eași epocă din piatra 
sie a munților Elbei. 
colul în care Dresda
oraș al barocului german, al 
muzicii și artelor plastice. Ca
pitolul de arhitectură pe ca- 
re-1 citesc acum la fața locu
lui este opera de geniu a ar- 
hitecților și sculptorilor P6p- 
pelman, Permoser, Semper si 
Chiaveri și exprimă dorința 
principilor electori 'de Saxa - 
dintre care cel mai reprezen- . 
t.ativ a fost August al II-lea 
Cel Puternic — de a trans-

leriile de pictură universală 
Un magnetofon pe care l-am 
atîrnat de gît la intrare ne-a 
călăuzit. intr-o românească 
caldă, în labirintul capodope
relor pictorilor vechi: Mado
na Sixtină de Rafael, Mado
na cu familia Cuccina de Ve
ronese, Birul 
tîtea altele. 
Zwinger cu 
nu putea sta 
pinzelor celebre în acele săli 
pline 
ferite 
care 
neau 
peste 
grabă 
renumite aflata 
tul Zwinger, 
arta maeștrilor

In drum spre 
la primărie. Și

de oameni veniți 
părți ale lumii 
magnetofoanele 

lecția de artă pe 
zece limbi. Vizităm în 
colecția de porțelanuri

Ia pala- 
admirăm
Meissen, 

ne oprim

tul în turnul acesteia la a- 
proximativ 90 metri înălțime.

Cartierele noi ale Dresdei 
zguduită de furtunile celui de
al doilea război mondial, zo
nele industriale vechi și noi i- 
lustrează elocvent faptul c.ă 
Dresda, înflorește pe ruine, la 
fel de frumoasă pe măsura 
strădaniilor constructorilor ei.

Am coborit mulțumită din 
turn și în tot restul drumu
lui am încercat să rezum cele 
văzute în acea zi. A fost im
posibil. Conturarea oricărei i- 
dei era tulburată de un bust, 
o statuie dc pe un perete sau 
depe un acoperiș care mă pri
vea cu fața veselă, senină sau 
tristă. Concluzia cea mai na
turală care m-a și liniștit a 
fost că ani asistat la o lec
ție vie despre stilul baroc ca
racterizat prin exces de or
namentații. de înflorituri. de. 
fantezie și viață. Cum lecția 
mi-a plăcut, am hotărit ca in 
ziua următoare, zi de odihnă, 
să revin singură tn acest o- 
raș, să văd în continuare alt 
muzee, să 
du-mă cu

cunosc, deplasin- 
tramvaiul unele 

cartiere dinspre periferia ora
șului, dacă se poate să slau 
mai mult în fața pinzelor lui 
Rafael. Titzian, Gauguin: As
tăzi nu regret că planul re
vederii de a doua zi cu ora
șul Dresda mi-a reușit.

ca
O NEOBIȘNUITA 
ÎNTRERUPERE 
A TRAFICJJLUI

O întreagă stradă din orașul Milwaukee (sta
tul Wisconsin — S.U.A.) a fost închisă recent 
circulației rutiere deoarece era acoperită de 
ciocolată. Explicația: în urma exploziei unei 
conducte la o fabrică de ciocolată, mai mult de 
o tonă de pudră de 
gul șoselei.

“A ~
In anul 2 000 tret rnlî'ârde 

de citadini
Populația urbană a 

începînd de acum și 
ajungînd de la 1 miliard 330 milioane locuitori, 
în 1970, la 3 miliarde 90 milioane în 
Aceste cifre figurează intr-un mesaj 
secretarul general al Organizației 
Unite, Kurt Waldheim, unei recente 
primarilor din mai 
nită cu cîtva

.'.riu există șofer prost 
xlstă stîln așezat greșit

N

Scotland Yard-ul 
tuturor polițiștilor 
ordinul de a porni ofensiva 
împotriva furturilor sistema
tice care au ca obiect conuri 
Ie de plastic purtînd inscripția 
,,No parking" (parcarea inter
zisă), instalate pe diferite 
străzi, în squaruri și piețe.

Numai in cursul anului tre
cut, automobiliștii dornici să 
parcheze acolo unde nu era 
permis, precum și amatorii de 
suveniruri au furat nu mai 
puțin de 3 000 astfel dc conuri.

...nu știu 
minii prea 
tă.

ce-i cu viteza lu 
vine de diminea-

c
A
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zile reci, cu ploaie, au triaturi de cer 
Zdrențuiesc prin spațiu timpul pasager.. 
Nopțile cu ceață, scutură eterul 
Zorile Înțeapă braț la braț cu gerul. 
Vremuri de restriște se confruntă iară, ’. 
Una dintre ele tlebuie sa piară. 
După cum răceala tine să pledeze 
Ca să-și intre-n drepturi, Toamna-o să...cedeze 
Deci, in prag de iarnă, iată-ne allați 
Si cu ea, de-acuma noi vom ii...cuplați 
Poate ca să vină frigul cu găleata 
Că pe toți cu toate ne-o găsi de-a gata . 
Străzile-s curate...iar pe trotuare 
Casele-și reflectă „noua" lor culoare (!) 
Nu mai vezi vreun lucru „fușerit" in pripă 
Sau. lăsat uitării, pradă la...risipă 
Tot ce vrei să cumperi (și pentru oricine .') 
Vei găsi-n oricare dintre magazine.
In calorifere e căldură mare
Apa caldă vine după...programare (!) 

se mai Intlmplă să rămii în bale 
săpun pe tine așteptind o...ploaie! 
mai vezi de-acuma vreo.„anomalie 

aștepți cu luna pentru butelie
Toate-s aranjate — gospodarii buni 
$i-au propus să facă-n...acest sens minuni I...

I
Serviciile Ministerului cey- 

lonez pentru protecția mediu
lui natural au fost mobiliza
te pentru a veni în ajutorul li
nei femele de leleiant, victimă 
a unei solide doze de băutu
ră. Descoperind In junglă un 
stoc de lăzi cu bere (s-a sta
bilit, intrată în tară prin con
trabandă), pachidermul a a- 
vut nefericita inspirație, să 
consume vreo cincisprezece li
tri, după care a căzut, în sta
re de ebrietate în apropierea 
unui sat. Țăranii au chemat 
in ajutor armata pentru a a- 
corda Îngrijiri animalului al
coolizat.

După ce și-a revenit in ur
ma cheiului, Răni (acesta este 
numele elefantului turmentat) 
a fost condus mtr-o rezervație 
in care se afla un elefant 
mascul; probabil, in speranța 
că viata conjugală o va iace 
să-și piardă proastele deprin
deri de celibatară...

...nu-i greu să 
ttne însuți. Cel 
penibil.

te cunoști pe 
mult poate fi

?
Pentru a da satisfacție mo

dei concursurilor pentru ale
gerea a tot felul de „miss" și 
„regine ale frumuseții", cițiva 
ingenioși oameni de afaceri 
britanici au hotărit să organi
zeze un concurs pentru alege
rea „reginei fetițelor1'.

In cele din urmă, coroana a 
fost așezată de juriu pe căp- 
șorul micuței Louise Payne, 
Spre deosebire de concuren
tele de la alte categorii de 
vîrstă, mica regină nu a încer
cat să intre în grațiile organi
zatorilor. Imediat după ce a 
fost aleasă, Louise a scos lim
ba Ia președintele juriului, du
pă , care a cerut insistent o 
înghețată. Cînd a venit mo
mentul să fie făcută fotografia 
oficială, fetița a fost găsită 
adormită într-un fotoliu con
fortabil, cu coroana căzută

...înainte de a da cu 
nul în masă, ulfă-te dacă 
un

i văzut ochii ; 2) E la cu- 
: verde — De joc, la co- 
miere — Cu tot felul de 
masă — A împresura fa- 

,, Excavator”

T MI l.V A

an fost asurzite de zgo-

Hoții erau în al nouălea 
de fericire : descoperiseră, 
orașul Torino, atelierul muit 
visat — pustiu, fără paznic, 
fără clini polițiști și cu ușile 
închise fără dispozitive spe
ciale de siguranță. Dar, sur
priză 1 Abia intrațl pe acest 
pămint el făgăduinței, urechi
le lor 
moțul răn prevestitor al sire
nelor de alarmă și al sonerii
lor.

Explicația : nenorocoșii rău
făcători nimeriseră în atelie
rul unei fabrici de mecanisme 
pentru alarme electronice.

n-ajungi în brațele ei... ; 2)... F 
rău ; 3) Duc raze pe diierite orbite ; 4) •
moment — Nu-i chiar aici I — Cap de 
Chestie cu invîrteală — Intră ia apă in 
depuneri ; 6) Treabă pe roate : 7) Bătrin

- A trage cu

ORIZONTAL : 1) Să 
că strînge 
Chestie de 
minte ! ; 5) 
urma unei 
mag al văzduhului — In arest sens 
ochiul ; 8) Drum bun, cale bătută (pl.) ; 9) De acord 
cu orice acompaniament; 
sori de acreditare.

VERTICAL: 1) Multe i-au 
rent cu resursele; 3) Foaie 
pii ; 4) înainte de cea cu... 
dresuri ; 5) Capacitate la... i 
langele (fig.) ; 6) Ridicat de la pămînt 
blocat de un... inel ; 7) Măi tată...l — Cu orice chip ; 
8) Localitate in Japonia — O ia la vale (dim.) ; 9) 
Ultima la masă (pl.) ; — Fată romanțioasă ; 10) Pre
gătește bucatele — Volum... inițial

DICȚIONAR: ITO.

, Rebus
L

pum 
n-are

cili ieșit.

©
toxicat

©
făcut autopsia constatindu-se

© Aici odihnește Joe W. care a coborit prin ușa 
față a avionului care încă nu aterizase.
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Dacă acceptăm teoria evo
luției specilor trebuie să re
cunoaștem că sub focul per
sistent de milioane de ani, 
dar binefăcător, nu numai că 
nu m-am încovoiat, cum pre
tind unii, dimpotrivă, m-am 
îndreptat. De Ia una îndoită 
am devenit alta dreaptă, așe
zată pe verticală, demnă, 
mîndră, cu personalitate. Ci
te a trebuit să ridic între a- 
ceste două ipostaze! Tot ce 
cunoaște omenirea ca valori 
nemuritoare sînt ridicate și 
clădite cu mina. Este o mare 
satisfacție să trăiești conști
ința unei astfel de utilități. 
Piramide și temple, celăți. o- 
rașe și giganți industriali, o 
succesiune de civilizații ma
teriale. Treptat omul a făcut 
agregate și instalații după 
principiile mele — elemente 
de îmbinare și articulații ■— 
cu ajutorul cărora ridică și 
clădește cele mai îndrăznețe 
creații mentale.

In legătură cu toate aces
tea am un singur regret, anu
me că omul nu recunoaște 
decît în parte rolul meu. Zi
ce „lucru mecanic", zice 
muncă, activitate umană, 
ceea ce escamotează in parte 
contribuția mea. Ei, dar atîta

zut oameni care in viața lor 
n-au săpat nici măcar cil 
pentru a planta o floare iar 
la bătrînețe au ajuns mai gir- 
boviți decît cei care au tru
dit toată viața din greu. Ba, 
aș zice că cei care au niun 
cit mai mult au rămas mai

Ipostaze Spinarea
neajuns să fie pe lume ? Ră- 
mîn alte lucruri de 
pentru mine. Voi 
dezvăluirea citorva. 
mai multe ori omul 
lat să creadă că 
muncii, adică ale activității 
zilnice mă îndoaie, mă strîm- 
bă, mă readuc spre imaginea 
celei ce am fost la începutu
rile omenirii, la faza de tre
cere a maimuței încoace. Lu
cru complet eronat. Am vă-

neînțeles 
încerca 

De cele 
este ten- 
poverile

drepți. Nu e meseria mea să 
explic fenomenul. Biologia 
dezvăluie cu competență cum 
e cu celulele, cu capacitatea 
regeneratorie a organismului 
etc.

Mă intrigă însă un feno
men. De cînd societatea a 
inceput să-și creeze o scară 
a valorilor — lucru altmin
teri bun pentru a pune în e- 
vidență ceea ce este excep 
tional. bun și insuficient —

unii oameni au trecut la fe
tișizare, adică să mă îndoaie 
spre pămint și cînd trebuie 
și mai ales cînd nu trebuie. 
De parcă în iața unui om de 
valoare nu poți sta și drept 
privindu-te față în față cu ci. 
Ce e nedrept în asta ? înain
te de toate sîntem oameni.

Răni nu aici îl găsesc ci in 
altceva. II vezi pe cite unul 
incapabil să rezolve o sarci
nă in slujbă, adică nu mă în
doaie pe 
ci cinstit 
salvează 
du-mă la 
un șef.
maimuțăreală, 
face cimpanzeul cu 
Ce bine ar fi dacă astfel de 
slujbași ar rămîne toată via
ta in această ipostază. Ar fi 
un adaos util la criteriile de 
elecție a valorilor. Eu rn-aș 

sacrifica pentru o astfel de 
idee.

mine pentru a inun- 
loial, demn dar iși 

onoarea încovoin- 
orice întilnire cu 
Asia e adevărata 

nu ceea ce 
oglinda.

C. A.
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proces 
sensi- 
si ar
ai lor.

adevărate mijloace 
politică și etică a 
Asociația studen- 

I.N4.P. este datoareștiințifice exprimînd do- 
coleqilor de a cunoaște 
locurile de muncă din 
si de a-și aplica creativi- 
și cunoștințele în studii

în ca- 
hotărî-

DUMINICA W NOIEMBRIE m

(Urmare din pag. 1)

(Urmam din pag. î)

încă
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pentru latura aplicativă
(Urmare din pag. 1)

mai

originale ale specialiștilor din acest 
cu succes produse similare procurate 
economii valutare de circa 4 milioane

producti- 
nivelul 
indice

învățămint, unitățile școlare din Valea 
o atenție susținută predării științelor so-

ase-
e-

mo-

care au 
de lucru 
șantiere, 
exemplu,

în construcții

este necesar ca.

Astăzi student, miine conducător Acordul global

partidului — după cum foarte 
bine remarca Petru Iorga, de
legat la conferința studenților 
din partea comitetului U.T.C. 
aJ E.M. Aninoasa.

Pregătirea profesională, prac
tica în producție și cercetarea 
științifică (în anul universitar 
precedent, au fost elaborate 85 
de lucrări, o mare parte cu a- 
plicabilitate în economie) au 
constituit site teme, de dezba
tere. Studenții Nicolae Guran, 
Ion Hortopan, Mfrcea Silvaș, . 
Constantin Rusu au accentuat 
asupra unor deficiențe de or
ganizare a poeticii și cerce
tării " ' 
rința 
toate 
mină 
tatep 
folositoare economiei. Este les
ne de înțeles că în rîndul stu
denților există o însltă con
știință a pregătirii lor, 
re practica are un rol 
tor.

Intelectuali în plin 
formativ, studenții sînt 
bili Ia valorile culturii 
tei. Ei își au un club 
cu o dotare corespunzătoare, 
care s-a făcut cunoscut mai a- 
les prin latura artistică. Dar 
posibilitățile cultural-educati
ve ‘ și ideologice ale acestei 
instituții nu s-au manifestat 
decît în prea mică măsură. 
Studentul Ion Adrian Pop, 
responsabilitate principală 
apariția revistei „Orizont 
publicație a studenților 
I.M.P. care a făcut proqrese 
evidente, ocupîndu-și un me
ritat loc între celelalte reviste 
similare din țară — s-a oprit 
si asupra activității culturale 
exprimînd dorința invitării u- 
nor teatre din alte localități. 
Dar a. făcut, oare, Consiliul U- 
niuniî A. S. și revista „Ori
zont" totul pentru ca studenții, 
să cunoască mai întîi viața ar
tistică existentă în Petroșani, 
spectacolele Teatrului de stat 
„Valea Jiului" ? Dacă în alte

domenii activitatea analizată 
în darea de seamă a avut doar 
unele lipsuri, mai mult de na
tură organizatorică, în ce pri
vește viața cultural-educati- 
vă situația e, mai qravă și a 
necesară o restructurare de 
concepție. -Necesitățile spiri
tuale ale studenților nu apar
țin doar zonei divertismentu
lui, ci, așa cum s-a dovedit, 
se îndreaptă, și trebuie cana
lizate, spre valorile autentice.

Uniunea Asociației Studen
ților este o organizație revolu
ționară, combativă și intran
sigentă cu mediocritatea, cil 
manifestările străine eticii so
cialiste. Apreciind în acest 
sens activitatea de Ia I.M.P.. 
tov. Constantin Boștină, secre
tar al Comitetului Executiv al* 
U.A.S.R.. a indicat direcțiile 

viitor. în așa 
încît studentul să devină 

cu înaltă califi- 
în domeniul în care se

de acțiune în 
fel 
un specialist 
care
preqătește, dar și un om cu 
convinqeri științifice, un mili
tant activ pentru aplicarea In 
viată a politicii partidului.

Prezent la conferință, tova
rășul David I.azăr, secretar al 
Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., a făcut o am
plă analiză a activității Uniu
nii Asociatei Studenților, insis- 

asupra rolului politic-e-

ducativ, ideoloqic pe care-l 
are în viața Institutului de mi
ne din Petroșani. „Este nece
sar — a spus tov. David Lazăr 
— ca adunările generale să fie 
orientate spre dezbaterea pro
fundă a problemelor esențială 
pregătirii politice și, cu spri
jinul catedrei de științe soci- 

■ ale, al celorlalte £adre didac
tice, să devină un cadru efici
ent pentru sporirea exiqențeî 
și combativității, să qăsească 
forme de muncă variate, atrac
tive, îmbrățișate de studenți. 
să devină 
de educare 
studenților, 
țească din
să desfășoare o activitate inten
să pentru stimularea hotărîrîi 
studenților de a-și însuși cele 
mai înaintate cuceriri ale ști
inței. de a-și îmboqăți cu
noștințele marxîst-leniniste. 
pentru educarea tinerilor 
spiritul concepției noastre 
muniste".

Prin modul, exigent de
tare a întregii problematici 
specifice Institutului de mine 
din Petroșani, conferința s-a 
dovedit un forum al studenți
lor conștienți de sarcinile lor, 
dornici să se preqătească in 
așa fel încît să fie la înălți
mea încrederii ce li se acordă, 
cu consecvență, de partid.

'a, j J

și pentru muncitorii 
lucrat în formațiile' 
din cadrul acestor 
Aici se poate da, ca 
șantierul I.C.F. Lonea, la care, 
în cele trei trimestre, 94 la 
sută din.numărul muncitorilor 
lucrînd în acord qlobal au 
reușit să realizeze și să depă
șească toti indicatorii planifi
cați în această 
lizînd pînă Ia 
1972 planul de

în procent

perioadă, reă- 
30 septembrie 
productiv ami
de 100 la su- 

iar productivitatea muncii 
cîștiqul mediu pe muncitor, 
cele trei trimestre, au fost 

depășite cu 20,2, respectiv, 
11,9 Ia sută.

La qrupul de șantiere T.C.D. 
Petroșani și la Șantierul 
T.C.M.M. Petroșani, asigurîn- 
du-se doar parțial condiții de 
lucru în acord qlobal, în cele 
trei trimestre au fost' cuprinși 
In forma de salarizare în a- 
cord qlobal numai 57, respec
tiv 48 la^ sută din numărul 
muncitorilor. Aceasta a

zat obținerea unei 
vități a muncii sub 
prevăzut, importantul 
realizîndu-se în proporție de 
95,77, respectiv, 91,91 la sută, 
iar cîștiqul mediu la muncitori 
în proporție de 92,63, respec
tiv 98,74 la sută.

Pentru extinderea în 1973 
a formei de salarizare în acord 
global, care aduce importante 
avantaje atît în ceea ce pri
vește- scurtarea termenelor de 
execuție și îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, cît și asigura
rea unei salarizări mai bune 
pentru muncitorii care lucrea
ză în formațiile de lucru cu
prinse __ ___
de pe' acum, organizațiile de 
construcții-monlaj să ia toate' 
măsurile necesare pentru a 
crea condiții în așa fel ca ma- 
joritatea muncitorilor să îie 
încadrați in formații de lucru 
în acord global. Dintre măsu
rile principale cere nu trebuie 
pierdute, din vedere subliniem 
următoarele :

® prelucrarea în cadrul 
șantierelor de construcții-mon- 
taj a metodoloqiei privind e- 
xecutarea lucrărilor în acord 
global pe bază de coniract-an- 
qajamenl și de stabilire a su
melor cuvenite formațiilor de 
lucru ce lucrează în această 
formă de salarizare, pentru a 
se da posibilitatea tuturor 
muncitorilor să cunoască bine 
această nouă formă de salari
zare ;

In acest an de
Jiului au manifestat 
ciale, transmiterii elevilor nu atît a unui volum de infor
mații, cit formării convingerilor, a cunoașterii realității so- 
cial-politice. Cel mai bun mijloc care facilitează atingerea a- 
cestei finalități, este crearea unui spațiu școlar destinat nu
mai acestui obiect de învățămint, cu o înzestrare materială 
specializată, modernă și cu posibilități educative sporite. Ast
fel, s-au amenajat cabinetele de științe sociale. La liceul 
de cultură generală din Lupeni, . acest cabinet a fost dotat 
cu aspectomat, aparat de proiecție, epidiascop, material 
bliograîic de specialitate. Printr-o bună colaborare 
rințlî șl prin munca elevilor din clasele IX-X (care

1 crat hărți, planșe etc.), Ia Școala generală nr. 2, tot 
peni, a fost creat un foarte necesar cabinet de 
De remarcat este faptul că, în cea mai mare 
jarea acestor noi spații școlare se face prin 
rezerve proprii, prin munca profesorilor și a

ducă la obținerea unui succes 
general. Comunicîndu-ne reci
proc nu numai cunoștințele 
teoretice, dar mai ales expe
riența practică dobîndită, vom 
transforma dezbaterile într-un 
valoros schimb de experiență, 
din care vom pleca fiecare 
din nou îmbogățiți.

Este adevărat, tema in dis
cuție, la prima vedere pare 
mai generală. Doar numai în- 
cepînd cu dezbaterea urmă
toare, problematica pusă spre

studiu se va diferenția. Cu toa
te acestea însă, chiar și de 
rîndul acesta, latura aplicati
vă ar fi putut să fie mult 
demonstrată.

Ținîndu-se seama de o 
menea imperioasă cerință, 
xistă pentru viitor toate 
tivele să credem, că învăță- 
mîntul de partid în cadrul 
U.U.M.P. va înregistra pași 
substanțiali înainte. Grija ma
nifestată, interesul acordat de 
factorii răspunzători, consti-. 
tuie o bună garanție a unor 
rezultate mereu mai bune.

Colectivele întreprinderilor de medicamente din întrea
ga țară, în colaborare cu cercetătorii din Institutele de spe
cialitate au realizat și introdus în producție în «cest an 33 
noi sortimente de medicamente. Farmacopeea românească 
s-a îmbogățit astfel, cu medicamente ca : Metrometazol, Bu- 
closamid, Sulfafenazol, Sulfametin, Propranolol, Glubifer, fo
losite în combaterea anemiilor, reumatismului și a altor a- 
fecțiuni. Importanța pe care o prezintă noile produse ca 
mijloace de mare eficiență puse in slujba apărării sănătății 
oamenilor muncii este dublată de economicitatea acestora. 
In majoritate creații 
sector, ele înlocuiesc 
din import, asiguHnd 
Iei anual.

De asemenea, in

7

ta recottafu! porumbului

® pregătirea, încă din acest 
an. a unui front de lucru co
respunzător încît să se poată 
asiqnra pe timp friguros exe
cuția lucrărilor făj-ă stagnări, 
asiqurîndmse din timp toate 
materialele și utilajele nece
sare fn așa fel încît, în timpul 
iernii, loate meseriile să aibă 
asiqtiraf front de lucru cores
punzător. spre a se evita situ
ația din anii trecuți cînd, din 
lipsă de front de lucru, o parte 
din muncitori (zugravi, parche
tați ele) au iosl trimiși în 
cedin pe timpul iernii ;

fabricile noastre de medicamente au 
fost modernizate tehnologiile și formele de condiționare a 
numeroase produse printre care vitamina C, capsulele gela
tinoase moi, produsele liofilizame, soluțiile pentru perfuzii, 
produsele retardate și dublu retardate etc., apreciate și pes
te hotare.

Astfel, ca o nouă recunoaștere a realizărilor școlii far
maceutice românești, la recentul Salon internațional de in
venții de la Caen-Franța, colectivul de chimiști, biologi și 
ingineri de la Fabrica de antibiotice din Iași a obținut pa
tru medalii de aur pentru lucrările prezentate. Este vorba 
de invenția „Mediu de cultură pentru fabricarea antibioti 
celor", prin aplicarea căreia fabrica din lași obține un spor 
de producție de 25 la sută la penicilină și streptomicină. 
precum și trei procedee originale privind fabricarea clorhi- 
dratului de tetraciclină, a penicilinei de semisinteză și ex
tracția și purificarea grisofulvinei.

con

<( Ager preș)

Chete'* înaltei

Bazaproductivități
(Urmare din pag. 1)

și transport
Petroșani

si 8 conducători auto
fochist

Reînnolji-vă
abonamentele

la ziarul aswR
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PIERDUT carnet și legitimație de student pe numele Ar
delean Nicolae. Ie declar nule.

Este 
muncii 
din Lupeni îl dăruiesc
versării Republicii.

cu
au 

din
sociale, 
ameua-

Morarn, Vasile Szabo, 
Olteanu și Ioan Kiss, 
rodul suplimentar al 
pe care preparatorii

angajează :

științe
parte, 
folosirea unor 
elevilor.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de 
la biroul plan-organizarea muncii al unității, din str. 
Mihai Viteazul, nr. 3, telefon 406 (C.C.P.).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pechar 
Giinter, eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

aprovizionare

toa-

judecată

★
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evenimente duminică
rna-

sen

12,00
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Zile 
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Con- 
inlaăi- 
pentru

„Ziua
revo-
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I.ONEA — 
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se iubesc ; 
place ziua

Cultu-

19 NOIEMBRIE

Nic. GHERGHIN, 
judecător

Bucu- 
Schu-

noștri 
radio

Transmlshina

Soarele răsare 
si apune la ora 
trecute din an 
rămase — 42. ■

I
răsare la ora 7,18 
la ora 16,44.

325.

Soarele 
si apune 
trecute din an 
rămase — 41.

© 1972 — In Mexic 
revolutei". A început 
luția burghezo-democratică 
din 1910—1917 ® 1910 — A 
murit scriitorul L. N. To’stoi

PROGRAMUL. I: 6.OT Buletin 
de știri: 6,05 Concertul dimine
ții; 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- 
cîiomagazinul femeilor; 10,30

Czuker Vilhelm, fost ges
tionar al magazinului nr. 72 
Uricani (aparținlnd de O.C.L. 
produse industriale' Petro

șani) a experimentat cude la 
sine putere „o nouă meto
dă" de vînzări-cumpărări cu 
plata in rate. Astfel, pe con
tract figurau mărfuri admise 
a fi vîndute în rate, iar în 
realitate elibera altfel de 
mărfuri care nu corespun
deau celor cu regimul res
pectiv (cu plata în rate). 
Mai mulL s-a gîndit că n-’ar 
fi rău „să vîndă" celor care 
doreau chiar și... bani. Re
zultatul experimentului a 
fost cel scontat de el: dela
pidarea sumei de 21 100 lei. 
„Invenția" susnumitului ges
tionar a fost răsplătită... cu 
cinci ani închisoare.

Organele de miliție din o- 
rașul Hațeg au inițiat o dez
batere cu toți conducătorii 
auto privind respectarea 
normelor de circulație. In 
urma ședinței, Petrescu Sl- 
mlnlc, fost angajat la auto
baza Hațeg, coloana . Baru, 
s-a gîndit să continue „prac
tic" instruirea jșț a consumat 
astfel o mare cantitate do 
alcool după care s-a prezen
tat la serviciu. Deși i s-a ri
dicat certificatul de inmatri- 
culdre al mașinii, interzicîn- 
du-i-se să lucreze în stare 
de ebrietate, el a vrut să-și 
dovedească „vitejia" plecînd 
cu autobasculanta la bufet. 
Drumul nerespectării norme
lor de circulație pe care □ 
pornit P. S. a trecut prin 
instanță și s-a sfîrșit la în
chisoare unde dumnealui va 
„staționa" un an.

Csibi Vasile, fost salariat 
la termocentrala Paroșeni, 
simțindu-se „grav bolnav" 
(era în stare de ebrietate) 
s-s prezentat la policlinica 
din Petroșani. înainte de . a 
ajunge la medicul consul
tant, în sala de așteptare a 
fost cuprins de o criză, care 
s-a manifestat violent prin, 
numeroase insulte și lovi
turi „împărțite" printre bol
navii care așteptau sa intre 
la consultație.

In urma intervenției orga
nelor de ordine G. V. a pri
mit ca tratament pentru 
„boala" sa, trei luni de în
chisoare contravențională în 
baza decretului 153/1970.

Asemănător miilor de ce
tățeni din Valea Jiului, 15 
salariat! ai Preparatei cărbu
nelui din Lupeni au partici
pat timp de 5 zile. Ia recol- 
farea porumbului 
qoarele din raza 
Rîu Bărbat.

Printre preparatorii ce au 
dovedit hărnicie la recoltatul 
porumbului enumerăm pe E-

merik Vass, Eufrim Florănes- 
cu, loan Tîrnoveanu, Andrei 
Kincse, Viorel Petruse. Ni
colae Tudor, loan Popa, Con
stantin 
Mihail

® datorită faptului că 
le evidentele privind lucrări- 

qlobal 
mate- 

munci- 
de că- 
lucru, 

pentru 
aces-

le executate în acord 
(cantitățile executate , 
riale folosite, pontajul 
lorilor ele) se vor ține 
Ire șeiul formației de 
trebuie iuale măsuri 
pregătirea temeinică a 
tora.

unui mod sănătos de a vedea 
lucrurile, de a prețui avuția 
colectivă. Șefi de schimb, or
ganizatori capabili ai proce
sului de producție ca Gheor- 
ghe Dugheanu, loan Bîgu, 
Gheorghe Popa IV, Francisc 
Fazekaș sau Gheorghe Chitic, 
întrețin cu eforturi susținute 
acest climat propice obținerii 
unei înalte productivități a 
muncii. Bine spunea maistrul 
principal. Ioan ■ Dumitrescu, 
adjunctul șefului de sector 
II: „Ai, acum să vină „pro
fesorul" (adică Costache Za- 
haria) să-și vadă... elevii. Să 
ia exemplu chiar de cum lu
crează ei..." Nu-mi dau sea
nța exact cită nevoie mai are 
nea Zaharie de exemplul e- 
levilor, dar că poate fi mîn- 
dru de ei. asta da !

14,25 „vinătoarti de mistreți";

© 1877 — A murit 
stantin Ene, maior de 
terie, erou în războiul 
independență (95 de nni) © 
1897 — A murit scriitorul 
Miron Pompiliu (n. 1848) © 
1919 — A murit scriitorul A- 
lexandru Vlahuță (ii. 1858) 
® 1922 — A' murit compozi
torul loan A. Scarlatescu (n. 
1872) <8 1946 — Victoria
Blocului Partidelor Democra
te in primele alegeri parla
mentare din perioada postbe
lică ® 1947 — A murit sa
vantul Emil Racoviță, fonda
torul biospeoloqiei (n. -27, XI. 
1868) 25 de ani & 1968 —
S-a constituit Consiliul Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

In. 9. IX. 1828) © 1945 — A 
început la Nurnberg, proce
sul principalilor criminali de 
război.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Procesul unei stefe; 
Republica : Robin 1 Hood ; 
PETRILA : Ultimul do
miciliu cunoscut? LONEA — 
Minerul: Zestrea domniței
Ralu ; ANINOASA : Pentru 
că se iubesc ; VULCAN: Ca
narul și viscolul; LUPENI — 
Cultural : Drum în penumbră; 
Muncitoresc : Pădurea pier
dută.

succese ale discului; 11,011 Bu
letin de știri; 11,03 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 11,35 Grupurile vocal- 
instrumentale Savoy și Los Pa- 
raguayos; 12,00 De toate pentru 
toți: 13,00 Radiojurnal. Sport:
13.15 Unda veselă: 13,45 Sport 
și muzică; 16,15 Maratonul me
lodiilor cu Orrietta Berti, Dida 
□răgan. Nancy Sinatra, Richard 
Anthony șl Dan Spătarii; 17,10 
Noi înregistrări de muzică 
populară cu Maria Ciobanu și 
Lucia Constantin; 17,30 Azi in 
România: 17,40 Pagini din mu
zica de balet: 13.00 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascultă
tori: „Săgeata de foc"; 18,30 
Șlagăre și protagoniștii lor: 
Marisol. Graham Bonney și FIo- 
: n Bogardo: 18,00 Radiojurnal;
19.15 Din înregistrările lui Be
niamino Gigii; 19,30 Estrada du
minicală: 20,45 Consemnări de 
Maria Banuș; 22,00 Radiojurnal: 
22,10 Panoramic sportiv; 22,50 
Moment poetic. De dragoste. 
Poeme de Geo Bogza; 24,00 Bu
letin de știri; 0.03—6,00 Estrada 
nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Dacă e marți, <!: Belgia ; 
Republica: Și. totușij Eolis e- 
xistă; PETRILA: Ultimul do
miciliu cunoscut; 
Minerul: Avînt.;
SA: Pentru că
VULCAN: Nu-mi 
de luni; LUPENI 
ral: Lupul negru ; Muncito
resc : Pădurea pierdută; U- 
RICANI: Silvia.

8;15 Deschiderea emisiunii.
Gimnastica pentru toți;

14,35 Dansează Cristina Dau, 
Silviu Găbria și Cornel 
Popovici;

14,45 Un secol de lumină. Cen
tenarul Liceului „Roman 
Vodă" din Roman;

14.55 Din nou legătura cu Stu
dioul de radio Timișoara';

15,1.5 Interviu cu Mareei Celier;
Muzicii ușoară:
Film serial pentru tineret: 
..Plerduți în spațiu-. 
Episodul IV: „Marea 
mîndă";
Fotbal: Din am o Bu cu r ftșb 

Steaua;
Cîntare patriei - - concurs 
coral' îhterjudețean:
Telejurnal.
£n cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri:
1001 de seri;
Comentariu la 40
me: județul Hunedoara;
Film artistic; „Un cîștig 
cu bucluc";
Concert de buzunar;
Telejurnal;
Duminica sportivă.

Abonamentele pentru 
luna decembrie a.c. se 
pot face pînă în ziua 
de 30 noiembrie inclu-

8.30 Cravatele roșii... din Jude, 
țul Mureș:
Tolba cu scrisori:
Film serial: „Delfinul Flip
per" ;
Viața satului:
In aceste zile pe ogoare: 
Oameni ț! fapte In marea 
întrpp-Rr? 1 
Foiletonul emisiunii; 
Muzicii populară : 
Mari muzicieni la 
rești : Interpretări 
bertiene; 
De strajă patriei; 
Emisiune în limba 
ghiară;
360 de grade:

l i.OU In vizita la colegii 
de la Studioul ' de
Timișoara, 
directă;

Deschiderea emisiunii.
Curs de limba franceză.
Lecția a 29-a;
Căminul:
Ecranul — emisiune de ac
tualitate și critică cinema
tografică ;
Săptămina in imagini;
1001 de seri;
Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica mari! 
întreceri:
Ancheta tv. : „D. M. H.“
(Direcția mișcării hirte
lor) ;
Itoman-foiieton': „Elisabeth 
R“. — Vmbra“ (partea a 
n-a) ;

21,40 Să înțelegem muzica 
du de inițiere • muzicală 
prezentat de Leonard
Bernstein:
did ?“;

22,30 „u de ore";
22,45 Contraste In lumea capi

talului.
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DE PE CUPRINSUL TĂRII
Știri a Reportaje b Știri b Reportaje

Ultimele știri

•N 
In bazinul carbonifer Motru

Au început lucrările de deschidere 
a carierei de lignit Lupoaia

La Motru, important bazin carbonifer al 
Gorjului, au început lucrările de deschi
dere a carierei de lignit-I.upoaia. Atit stu
diul tehnico-economic, cit și proiectele de 
execuție și tehnologia de extracție ale ca
rierei au fost elaborate de specialiști ai 
institutului de proiectări și cercetări mi
niere pentru lignit-Craiova.

Potrivit precizărilor făcute de inginerul 
Jan Popescu, directorul institutului amin
tit, corespondentul Agerpres pentru jude
țul Gorj, Marin Coandă, la atingerea ca

pacității finale, cariera Lupoaia va da a- 
nual 4 milioane tone lignit. Date fiind 
condițiile concrete* ale zăcămîntului se 
vor organiza opt trepte de lucru. Cinci 
excavatoare cu rotor, de mare capacita
te, vor extrage zilnic din bogatele coline 
ale Motrului mai mult de 13 000 tone lig
nit. Benzi de mari dimensiuni ce se vor 
întinde pe 33 000 metri liniari, acționate 
de Ia un pupitru automatizat, vor trans
porta producția respectivă de la locul de 
expediție spre beneficiari.

Primul rinichi artificial ro
mânesc a fost supus la toate 
verificările biologice,, primind 
calificativul „excelent". Spre 
deosebire de aparatele de dia
liză provenite din import, a- 
cesta se remarcă prin cîteva 
performanțe superioare: gaba
rit redus, ușurință în manipu
lare și deplasare în caz de 
intervenții extraclinicale, ran
dament mare de filtraj. Siste
mul de alimentare cu soluție 
de dializă este complet dife
rit de al rinichilor artificiali 
existenți în prezent în cîteva 
centre medicale din țară. Aici 
a fost înlocuită acționarea e- 
lectrică, făcîndu-se posibilă 
utilizarea rinichiului artificial

MBEtnSramSSSnBJfflBEESWBSHESrai

Primul rinichi 
artificial 
românesc

Dezbaterile 
din Consiliul 

de Securitate
NEW YORK 18 - Cores

pondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite: In ca
drul dezbaterilor privind poli
tica colonialiștilor portughezi 
în Africa australă. Consiliul 
de Securitate a fost informat 
vineri seara, de către Manuel 
Jorge, reprezentant al Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolei (MPLA) despre situa
ția din acest teritoriu. El a 
cerut Consiliului de Securitate 
să impună Portugaliei înceta
rea vărsărilor de sînge în An
gola, Mozambic și Guineea 
Bissau și să transfere puterea 
politică reprezentanților po
poarelor din aceste trei țări.

0 declarație a M. A. E. al R. D. Vietnam 
în legătură cu noile acțiuni agresive ale S.U.A.

LIANOl 18 (Agerpres).
După cum informează agenția 
VNA, Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității, la 17 noiem
brie, o declarație în care se 
arată că, în ultimele zile, pa
ralel cu intensificarea bom
bardamentelor efectuate în 
Vietnamul de sud, Adminis
trația S.U.A. a dublat numărul 
avioanelor utilizate în atacu
rile împotriva R. D. Vietnam.

In același timp, nave militare 
americane au atacat un mare 
număr de regiuni de coastă.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam, se arată 
în declarație, condamnă aceste 
acțiuni și cere Administrației 
americane încetarea imediată 
a bombardamentelor, a minării 
si blocadei porturilor Vietna
mului de nord și a tuturor 
acțiunilor care lezează suve
ranitatea si securitatea R.D.V.

DIN Mill 
suim is ii

Uzinele ,,23 August" București, pregătesc pentru a nul 1973, locomotive electrice 
„Diesel" de 1 250-1 500 C.P. In foto: Montarea unei locomotive de 1 250 C.P.

în orice situație. Această va
loroasă realizare tehnică, de
numită jSelmar" după numele 
autorilor, dr. Emil Selișcanu 
și Aurel Marian, a intrat în 
dotarea Clinicii chirurgicale 
nr. 1 Cluj. Pe o plăcuță ar
gintată, fixată pe acest prim 
rinichi artificial produs inte
gral din materiale indigene și 
după o concepție originală, 
se află gravată o emoționantă 
dedicație: „Pin partea colec
tivului Uzinei Tehnofrig, ca 
omagiu celor cu halate albe, 
pentru prețuirea pe care o a- 
cordă ființei umane". Directo
rul clinicii. prof. dr. docent 
Aurel Nana, membru al Aca
demiei de științe medicale, a 
arătat că rinichiul artificial 
„Selmar" va permite salvarea 
a numeroase vieți, scoaterea 
bolnavilor din unele stări de 
hiperazotemie. blocaje renale 
sau stări septice grave.

Puternic ciclon în 
nord-estul U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

Un puternic ciclon a bîntuit 
as.upra zonelor de coastă ale 
Peninsulei Ciukotka, din nord- 
estul Uniunii Sovietice, rela
tează agenția TASS. Pe alocuri 
s-au produs puternice furtuni 
de zăpadă, iar viteza vîntului 
a atins 40 metri pe secundă. 
Ciclonul a cuprins întreaga re
giune Magadan, fiind deose
bit de puternic pe litoral. Lo
cuitorii regiunilor afectate au 
organizat imediat echipe ope
rative de luptă împotriva ci
clonului.

Acord interyemenit
ADEN 18 (Agerpres). — Re

publica Democratica Populară 
a Yemenului și Republica A- 
rabă Yemen au încheiat un a- 
cord privind retragerea tru
pelor nord-yemenite din re
giunea Daleh. ocupată în tim
pul incidentelor care au avut 
loc recent între cele două 
țări, concomitent cu retrage
rea forțelor sud-yemenite în 
taberele lor — anunță agen
ția France Presse. Acordul a 
fost semnat în localitatea 
Dhala, situată la 130 kilome
tri nord de Aden, de Moha
med Abdel Khamiri, ministrul 
sud-yemenit al informațiilor, 
reprezentant personal al pre
ședintelui Salem Robaya Aii,

și de comandantul Abdallah 
Al Rahi, reprezentant militar 
al șefului statului nord-yeme- 
nit, Abdul Rahman Al Iriani, 
in prezența membrilor comi
siei militare interyemenite și 
a observatorilor Ligii Arabe 
pentru supravegherea încetă
rii focului la granița dintre 
cele două țări.

După cum relevă agenția 
France Presse, acordul pre
vede ca trupele să fie retra
se în decurs de o săptămînă, 
concomitent cu efectuarea u- 
nor operațiuni de deminare 
in anumite regiuni. Au fost 
formate două comisii inter- 
yemenite pentru coordonarea 
aplicării acordului.

© MOSCOVA (Ager
pres). — La combinatul si
derurgic din Kazahstan a 
început construcția unui 
nou furnal de 3 200 metri 
cubi, unul din cele mai 
mari din industria siderur
gică sovietică. El va permi
te ca producția de fontă în 
Kazahstan să ajungă Ia 
cinci milioane tone în anul 
1975. In cadrul cincinalului 
în curs, producția de fontă 
în Kazahstan urmează să 
crească de trei ori, iar pro
ducția de laminate să se 
dubleze în comparație cu 
anul 1970.

TELEX - TELEX - TELEX I
Q Pe adresa Uzinei de autocamioane din Brașov a so- ■ 

sit o scrisoare trimisă de șoferul Petre Covaci, de la Auto- • 
baza 5 Filaret din București. „Am luat în primire, scrie el, 
ia sfîrșitul anului 1966, un autocamion „Bucegi", Cu acesta 
am efectuat peste 300 000 km, fără nici o reparație impor
tantă. Zi de zi am parcurs cu el șoselele țării, la capacitatea 
maximă de încărcare. Și acum, mașina se prezintă în per- 
fgetă stare și în plină putere, fără să fi umblat, cu excepția 
reglajelor, la motor, sistemele de tracțiune, direcție și arti
culații".

Numeroasele asemenea scrisori sosite din țară și străi
nătate atestă calitatea competitivă a autocamioanelor româ
nești. De la începutul fabricației pînă acum, de pe banda de 
montaj a marii uzine brașovene au ieșit 285 000 de autoca
mioane.

@ In zona industrială Palas din Constanța, a fost dat in 
folosință primul cămin pentru muncitoarele nefamiliste ale 
întreprinderii integrate do lină. Căminul dispune de 200 de 
paturi, sală pentru lectură. Alte trei cămine, amenajate în 
preajma portului, cu peste 1 000 de locuri, au fost puse la 
dispoziția muncitorilor portuari și constructorilor navali ne- 
f amil iști.

@ Un nou complex turistic : Planul „Zimbru", realizat 
într-un autentic și elegant stil maramureșan, a fost inaugu
rat la Sighetul Marmației. Lucrările de decorație, in lemn, 
au fost executate de Gheorghe Borodi„ un cunoscut meșter 
artizan local.

® In stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Mangalia au so
sit numeroși turiști din R. F. a Germaniei, Danemarca, Nor
vegia, Finlanda și • din alte • țări nordice, în cea mai mare 
parte pentru tratamente ale afecțiunilor reumatismale și gi
necologice, care se pot face și în perioada rece în stațiunile 
noastre maritime. Extinderea capacităților de cazare încălzite 
la Eforie .Nord și Mangalia va asigura găzduirea pe timpul 
iernii a unui număr sporit de oaspeți pe litoralul nostru.

(Agerpres)

Cantități sporite de mărfuri pentru 
buna aprovizionare a populației 

pe timpul iernii

© Ta Ministerul Agriculturii 
și Resurselor din capitala ira
niană a avut loc, la 18 noiem
brie, semnarea unei convenții 
sanitar-veterinare între guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul imperial al 
Iranului.

Din partea română, conven
ția a fost semnată de Angelo 
Micutescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și a- 
pelor, iar din partea iraniană, 
de Mansour Rouhani, ministrul 
agriculturii și resurselor natu
rale. ® După cum relatează a- 

g'enția China Nouă, a fost

FILMELE ANULUI
I

Programul de activitate al 
Cinematografiei pe perioada 
1972-1973, aprobat de plenara 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, atestă — prin 
cele ÎS lungmetraje înscrise 
in planul tematic pe anul ,in 
curs și prin cele 25 prevăzu
te pentru anul viitor —tre
cerea la înfăptuirea impor
tantelor sarcini ce revin crea
torilor din domeniul celei 
de-a șaptea arte, de sporire 
și diversificare a producției 
cinematografice.

Pină acum, au fost pre
zentate, în premieră. 10 fil
me, iar alte 8 se află in pre
zent in fază avansată de rea

lizare. Astfel, urmează să a- 
pară pe ecrane filmele „Zes
trea" (regia Letiția Popa, sce
nariul Paul Everac); „Explo
zia" (regia Mircea Drăgan, 
scenariul loan Grigorescu); 
„100 de lei" (regia Mircea 
Sâucan, scenariul Horia Lo- 
vinescu); „Parașutiștii" (re
gia Dinu Cocea, scenariul G. 
Bejancu, L. Tarco și M. O- 
priș) — filme inspirate din 
actualitatea imediată, din ac
tivitatea laborioasă a oame
nilor muncii pentru constru
irea socialismului in patria 
noastră ; „Săgeata căpitanu
lui'Ion", film pentru copii și 
tineret (regia Aurel Miheleș,

semnat un protocol cu privire 
la asistența tehnică și proiec
tele de dezvoltare între guver
nele Maltei și R.P. Chineze.

@ Agenția Vietnameză de 
Informații a difuzat, la Paris, 
o declarate în care anunță 
că, ia 20 noiembrie, în capita
la Franței va avea Ioc o nouă 
întilnire între Le Duc Tho, 
consilier special al deleqațiel 
R.D. Vietnam Ia conferința 
cvadripartită în problema vi
etnameză, și Henry Kissinger, 
consilier special al președinte
lui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale.

4 ARȘOVIA (Agerpres). 
— S-au împlinit zece ani 
de Ia darea în exploatare a 
docului uscat aparținînd 
șantierelor navale din 
Gdynia. EI a permis intro
ducerea metodei de constru
ire a navelor de mare to
naj din jumătăți de corpuri 
preasamblate și abordarea 
sarcinii importante de rea
lizare a primelor nave po
loneze cu un deplasament 
de 100 000 tone.

In deceniul care a trecut 
de la construirea docului, 
aici au fost lansate pe apă 
87 de nave, cu un deplasa
ment total de peste 1,2 mi
lioane tone. Printre ele se 
află și primele nave polo
neze de 55 000 tone.

In prezent, în cadrul șan
tierului naval se desfășoară 
lucrările pregătitoare pentru 
construirea unul nou doc 
uscat, cu o capacitate mult 
mai mare decît primul, un
de, începînd cu anul 1977, 
va începe construirea unor 
nave cu un deplasament de 
20C 000 tone.

In prezent unitățile comer
ciale pun la dispoziția popu
lației cantități sporite de măr
furi necesare bunei aprovi
zionări pe timpul iernii. Po
trivit programului de măsuri 
stabilite pentru satisfacerea 
necesităților crescînde ale lo
cuitorilor din orașe și centre 
muncitorești, în această pe
rioadă și în trimestrul I al 
anului viitor se vor desface, 
peste prevederile inițiale 15 
mii tone pîine, 10 mii tone 
făină, 10 mii tone porumb 
pentru mălai, 3,5 mii tone za
hăr și 3 milioane ouă. De a- 
semenea, unitățile comerciale 
vor oferi cumpărătorilor ' cu 
peste 9 Ia sută, mai multă 
carne față de iarna trecută. 
Vor crește cu mai mult de 
22 000 de tone cantitățile de 
pește și conserve de pește 
puse in vînzare, precum și cu 
peste 40 la sută și respectiv 
58 la sută cele de slănină și 
untură.

O atenție deosebită se a- 
c.ordă aprovizionării cu car
tofi, legume' și fructe. In ciu
da greutăților din această 
toamnă, populația va avea la 
dispoziție cu 62 000 tone mai 
multi cartofi decît în iarna 
trecută, cu 40 000 tone mai 
multe legume și cu 40 000 
tone mai multe fructe, precum 
și însemnate cantități de con
serve.

Pentru asigurarea unei apro
vizionări ritmice și uniforme 
a tuturor localităților tării, 
brigăzi de specialiști din Mi
nisterul Comerțului Interior 
sprijină organizațiile comerci
ale în acțiunea de folosire a 
tuturor resurselor pentru sa
tisfacerea deplină a cerințe
lor populației, crearea stocu
rilor necesare de produse a- 
groalimentare și industriale în 
localitățile supuse izolării în 
timpul iernii etc.

lAgerpres)

presa străină
• • de diamante

® La Santiago de Chile au 
început lucrările primei Adu
nări ■ Naționale a muncitorilor 
din sectorul economiei de stat. 
Participă peste 1 500 de repre
zentanți ai muncitorilor și 
funcționarilor din întreprinde
rile aflate 
tului.

Lucrările
drept scop discutarea planu
lui de dezvoltare industrială 
pe 1973.

sub controlul sta-

© BELGRAD (Ager
pres). — Uzinele „Țrvena 
Zastava" din Kraguevaț au 
început producția unor au
tocamioane de 3,5 tone de 
tipul „Zastava—40".

Pînă în prezent, întreprin
derea era cunoscută numai 
Ca producătoare de autotu
risme de 750 și 1 300 cm 
cubi. In afară de acestea, în 
anul 1972, uzina a început 
să producă și un nou tip 

cinci

Aristotel Onasis, armatorul grec ale cărui fapte au ali
mentat deseori paginile presei mondiale, a făcut investiții 
foarte importante de capital în Namibia. Intr-o zonă situa
tă intre Walvis Bay și Swakopmund, din districtul Dama- 
raland, unul dintre locurile cele mai bogate în diamante 
din lume, el a achiziționat, pentru 120 milioane dolari un 
vast teren.

Informația nu a fost difuzată de cercurile oficiale sud- 
africane care, in mod firesc, apără secretul asupra investi
țiilor străine de capital în Namibia. Ea a răzbătut prin 
if ermediul cercurilor apropiate de grupurile căutătorilor 
diamante, originari din unele țări vest-europene. destul 
nemulțumite de această „imixtiune mediteraneeană" 
tr-o regiune pe care ei o consideră feuda lor.

Subsolul Namibiei este, după cum se știe, foarte 
gat. El conține aur. cupru, uraniu, tungsten ș.a. Africa

în
de 
de 
in-

bo
de

reuniunii au

Incendiu

într-o mină
din Polonia

de autoturism cu 
locuri „Zastava—101"

Datorită modernizării con
tinue a întreprinderii, 
va putea produce, în cursul 
anului viitor, 140 000 de 
automobile, ceea ce înseam
nă un spor de 20 la sută 
față de producția anului 
1972.

1973
scenariul Alexandru Mitru).

Pe platourile cinematogra
fice se află, de asemenea, in 
lucru unele dintre filmele a- 
nului 1973, din rindul cărora 
menționăm : „Ultimul cartuș" 
(regia Sergiu Nicolaescu); 
„Conspirația" și „Fuga" (re
gia Manole Marcus) — după 
scenarii semnate de Titus Po- 
povici și Petre Sălcudeanu — 
creații artistice care evocă 
perioada primilor ani de de
mocrație populară, lupta pen
tru cucerirea puterii de stat; 
filmele de actualitate „Tre
cătoarele iubiri" (regia și 
scenariul Malvina Urșianu); 
„Dragostea începe vineri" (re

gia Virgil Calotescu, scena
riul Francisc Munteanu); 
..Patru sezoane" (regia Leti
ția Popa, scenariul Paul E- 
verac); „Dincolo de nisipuri" 
(regia Radu Gabrea. scenariul 
Fănuș Neagu); „Ceața", film, 
inspirat din lupta comuniști
lor în ilegalitate (regia Vla
dimir Popescu, autor și al 
scenariului, împreună cu scri
itorul Alexandru Șiperco); 
filmul pentru copii „Ostro
vul lupilor", după romanul 
cu același titlu al scriitoru
lui Petre Luscalov, realizat 
de Gheorghe Naghi în cola
borare cu Geta Doina Tar- 
novschi.

Alte filme ale anului 1973 
vor intra în producție în lu
nile ce urmează.

(Agerpres)

oya, care guvernează în mod ilegal această regiune, sfi- 
dind multiplele rezoluții ale Organizației Națiunilor Uni
te și sentința Curții Internaționale de la Haga, facilitează 
prin toate mijloacele instalarea colonilor și investițiilor de 
capital în acest „protectorat".

Căutători, coloni, trusturi internaționale — printre a- 
cestea principalul fiind, fără îndoială. Corporația sud-afri- 

cana patronată de cunoscutul om de afaceri Harry Oppen
heimer — sint pe cale de a împărți diferite districte în 
marț parcele deșertice. imens de bogate în minereuri. Ei 
înființează „rezervații" protejate de polițiști particulari ca
re acționează nu numai împotriva populației locale africa
ne, dar sînt însărcinați să descurajeze și vizitele grupurilor 
albe concurente. Se știe că piața mondială a diamantelor 
este strict controlată de Africa de Sud și că o exploatare 
accelerata a pietrelor prețioase din Namibia ar determina 
m mod cert o scădere considerabilă a prețului lor.

In consecință, se înțeleg foarte bine motivele pentru 
care guvernul de la Pretoria sfidează rezoluțiile O.N.U., ca
re cer să se acorde poporului Namibiei dreptul la autode
terminare și independență.

Este și ceea ce spunea Sam Nujoma. liderul Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), în cursul 
recentei conferințe de solidaritate cu Namibia, organizată 
la Bruxelles: ..Dialogul este imposibil. Lupta armată este 
pentru noi singura alegere rezonabilă. Nu ne vom opri de- 
cit atunci cind țara noastră va fi liberă"

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
PAP, la mina „Lenin" din lo
calitatea Wesola, a izbucnit 
din motive încă necunoscute, 
un incendiu, care a pus în pe
ricol viața a 
Prin eforturile 
salvare, 54 de 
salvați. Șapte 
pierdut viața.

Se fac cercetări pentru sta
bilirea cauzelor . accidentului.

61 de mineri, 
echipelor de 

mineri au fost 
persoane și-au

® SOFIA (Agerpres). 
— Uzinele „Vasil Kolarov" 
din Vama sînt cunoscute 
în întreaga Bulgarie drept 
cel mai mare producător de 
motoare Diesel. întreprinde
rea este specializată în pro
ducția unor tipuri de mo
toare de 14 șl 18 CP.

In prezent, uzina se pre
gătește să înceapă fabrica
ția unor motoare după li
cența engleză „Perklns" în
tre 40 și 
vor găsi 
nu numai 
autocare, 
tractoare,
de construcții rutiere etc. 
Capacitatea uzinei va ajun
ge la 40 000 de motoare pe 
an.

120 CP, care își 
o largă utilizare 
la construcția de 
ci și la cea de 

automobile, mașini

(„JEUNE AFRIQUE")

VARNA
(Urmare

Dezvoltarea 
șului nu 
nuată și 
struirea. 
nui nou
„Vama-sud", cu

din pag. I)

industriei ora- 
putea fi conti- 
alt motiv. Con- 

. a u- 
turistic 

100 000 de

va 
din 
în apropiere, 

complex 1

După cum informează edi
turile bucureștene, in cu- 
rînd, se vor găsi, in libră
rii, noi scrieri de beletris
tică, de istorie și critică li
terară, de artă.

EDITURA „MERIDIANE" 
comunică, de exemplu, că, 
in prezent, se află sub tipar 
o carte așteptată cu interes 
— „Istoria esteticii", semna
tă de doi cunoscuți specia
liști : Katherine Everett Gil
bert și Helmutli Kuhn. A- 
ceastă lucrare, tradusă in 
mai multe limbi europene, 
prezintă principalele momen
te ale qindirii estetice, din 
antichitate și pină în zilele 
noastre.

EDITURA „EMINESCU" va 
fi prezentă cu volumele de 
poezie „Semne pe scut" 
Emil Giurgiuca și „Alte, ver
suri" de Mircea Ivănescu. in 
colecția „Teatru românesc 
contemporan" va apare o 
nouă lucrare — „Dramele 
puterii" de Ion Ontescu.

EDITURA „ALBATROS" o-

feră tinerilor iubitori de li
teratură : „Eseuri despre cul
tură și învățămînt" de Ion 
Dodu Bălan, „Tehnică și u- 
manism" de Miron Rădoi, 
culegerea de reportaje „Fa-

romanul „Un leagăn pe cer" 
de Suto Andras, roman dis
tins cu Premiul Uniunii 
Scriitorilor, care evocă as
pecte semnificative din viața 
nouă, contemporană, a satului

Noi lucrări de literatură 
beletristică, critică literară 

si de artă9
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de
ta cu părul lung" de Traian 
Coșovei și cea de schițe u- 
moristice maghiare „Alo 1 
Cine-i acolo ?“ de Karintliy 
Frigyes, placheta de versuri 
„Salută viața" de Gheorghe 
Grigurcu.

EDITURA „KRITER1ON" a- 
nunță următoarele apropiate 
apariții, in limba maghiară :

ardelenesc, volumul de ver
suri „Un vis sub cetate" de 
Aprily Lajos; culegerile de 
studii .Arta populară din 
Cașin” de Kos Karoly, Szen- 
timrei Judii și Nagy Jeno, 
„începuturile teatrului ma
ghiar din Transilvania" de 
Enyedi Sandor.

Pentru cititorii de limbă

germană, aceeași editură 
pregătește volumul de poe
zie „Miniaturi" de Franz I.f- 
ebhard, iar pentru cei de 
limbă sîrbă — mai multe po
vestiri de lazăr Ilicl, reunite 
sub titlul „Nopți furtunoa
se", și cartea de folclor — 
„Proverbe și ghicitori sîr- 
bești”.

Printre noutățile semnalate 
de EDITURA „ION CREAN
GĂ" se numără: volumele 
de versuri „In orașul cu lu
mini" de Maria 
„Rapsodie pentru 
de Gh. D. Vasile, 
de monumente și 
rice ale patriei" 
del și M. Cordoneanu, 
legerea de proză „Patria 
cel mai frumos cuvînt", ti
părită în limbile română, 
maghiară și germană, volu
mele de reportaje „Călăto
rie 
ton 
și
(în

Banuș și 
Republică" 
cartea „100 
locuri isto- 
de V. Ne- 

cu-

pe harta țării" de Mar- 
I.ili (în limba maghiară) 
„Puncte peste veacuri" 

limba germană).
(Agerpres)
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paturi, de ctîeva ori mai ma
re ca stațiunea „Zlatnii Pia- 
setzi" („Nisipurile de aur"), 
va face ca tot mai mulți local
nici să intr'd în sfera deservi
rii. Așadar, fie din lipsa mâi
nii de lucru, fie din motive 
de igienizare a mediului în
conjurător, unele din între
prinderile industriale vor tre
bui cedate altor județe.

Apariția unui nou complex 
turistic de proporțiile celui 
de la „Varna-sud", va duce, 
cu siguranță, la creșterea po
tențialului turistic al județu
lui, la o adevărată „explozie" 
turistică, lucru ce de altfel se 
urmărește. Dar această „ex
plozie", așa cum recunoa.ștea 
unul din edilii orașului, va 
pune serioase probleme în 
sectorul deservirii, al trans
portului și comerțului. La 
toate acestea se gîndesc a- 
cum cei răspunzători de bu
na gospodărire a investițiilor. 
Cum vor ști ei să rezolve 
problemele aglomerației și 
industrializării de la Devnia. 
ale „exploziei" turistice și 
deservirii de pe litoralul 
V arnei și, chiar, ale moder
nizării construcției de nave 
de mare tonaj, activitate pen
tru care orașul deține un loc 
de frunte 
structoare 
ră, aceasta 
nă dovadă
a spiritului lor de buni gos
podari.

în industria con- 
de' mașini bulga- 
va fi cea mai bu- 
a competenței lor,
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