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Academia Republicii Socialiste România, 
Consiliul Național pentru Știință și Tehnolo
gie și Institutul pentru Creație Științifică și 
Tehnică anunță cu adîncă durere încetarea 

’ . 1
ACADEMIA 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

din viață a academicianului Henri Coandă, 
personalitate proeminentă a științei româ
nești, savant șt inventator de renume mon
dial.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE

„Problema centrală a planului pe 1973, ca de altfel a întregului 
cincinal, de a cărei soluționare depinde accelerarea dezvoltării econo
miei românești, o constituie îmbunătățirea calitativă a întregii activități 
economice, creșterea eficienței economice în toate sectoarele pro
ducției materiale/'

(Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 20 — 21 noiembrie 1972)

INSTITUTUL
PENTRU CREAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ

Prin căminele pentru nefamiliști

Activități 
cultural-educative

ÎN FIECARE ORGANIZAȚIE DE PARTID,
ÎN TOATE COLECTIVELE DE MUNCĂ

Acțiuni entuziaste, inițiativă și dăruire 
pentru realizarea programului partidu
lui de dezvoltare accelerată a patriei

GÎNDURI Șl DEZIDERATE CARE VOR FI 
CONVERTITE ÎN FAPTE

Sectorul IV al minei
Lupeni raportează

ÎNDEPLINIREA 
ANGAJAMENTULUI ASUMAT 
PENTRU TRIMESTRUL IV

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al 
sectorului IV de la mina Lupeni a încheiat cea de-a 
doua decadă a lunii noiembrie cu un plus de pro
ducție de 4 000 tone față de preliminar. La aceste 
rezultate un aport deosebit aparține brigăzilor con
duse de Petre Constantin, Vasile Caila, Ion Solomon 
și alții, care au obținut randamente de peste 9 tone 
de cărbune pe post. S-au evidențiat în cadrul secto
rului și brigăzile de pregătire a. noilor fronturi de 
lucru, conduse de Alexandru Olteanu și Alexandru 
Condoiu, care au obținut, de asemenea, viteze de 
avansare superioare.

Rezultatele sectorului confirmă angajarea întregu
lui colectiv pentru sporirea producției. In acest sens, 
angajamentul asumat de comuniști în adunarea ge
nerală de alegeri, de a extrage în trimestrul IV un 
plus de producție de 10 000 tone de cărbune, a fost 
îndeplinit, celor 7 000 de tone de cărbune extrase 
în plus în luna octombrie, adăugîndu-li-se depășirea 
din primele două decade ale lunii curente.

Ceea ce ne-a frapat încă de 
la primii pași în sala de apel 
a Exploatării miniere Lon'ea a 
fost animația deosebită care 
domnea la ora aceea acolo. 
Peste tot grupuri, grupuri de 
oameni discutau aprins, în fața 
ziarelor deschise, despre eve
nimentul cel mai de seamă al 
actestor zile — Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. Ne-am 
apropiat de unul din grupuri 
cu intenția de a surprinde pri
mele . impresii produse de ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de partid 
de o maximă importanță pen
tru întreaga noastră viață poli
tică și socială din actuala e- 
tapă,

— încă nu am avut timp să 
aprofundez expunerea secre
tarului general al partidului — 
ne mărturisește minerul loan 

Baciu, șef de brigadă la secto
rul III — dar din acest prim 
contact cu documentul, precum 
și în urma celor urmărite în 
seara precedentă la televizor, 
pot să spun că avem cu toții 
din nou în față un program de 
lucru de maximă importanță 
•politică și practică. Am reți
nut, de pildă, în mod deosebit 
ideea folosirii intensive și u- 
niforme a tuturor capacităților 
de producție în tot timpul a- 
nului. Și 'la mina noastră a 
fost practicată munca în asalt 
și rezultatele n-au fost dintre 
cele mai bune. După vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Valea Jiului s-au îndreptat 
însă multe deficiente, fapt ca
re ne-a permis și nouă celor 
din brigada pe care o conduc 
să ne redresăm complet. Așa 
s-a făcut că după 15 septem

brie am realizat lună de lună 
sarcinile de plan, depășindu-le 
chiar în mod substantial. Do
rim ca și mai departe pînă la 
sfîrșitul anului și după aceea 
să ne depășim sarcinile pe ca
re le avem pentru că așa în
țelegem noi să ne aducem 
contribuția la locul nostru de 
muncă, în transpunerea în 
viată a indicațiilor secretaru
lui genera! al partidului.

Minerul Traian Molnar, de 
la sectorul II, abia ieșise din 
șut și nu avusese timp nici 
să se schimbe cînd l-am în- 
tîlnit:

— încă n-am văzut ziarul, 
dar am _ luat cunoștință de lu
crările plenarei, de expune
rea tovarășului Nicolae

C. PASCU

(Continuare in pag. a 3-a)

la revizia 
de vagoane

In fața colectivului de mun
că al reviziei de vagoane, din 
cadrul complexului • C.F.R. Pe
troșani, a stat în permanență, 
cu acuitate, îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan, 
cît și obținerea de economii 
prin reducerea timpului de sta
ționare a vagoanelor în sta
ție, asigurarea unei siguranțe 
sporite a circulației prin efec
tuarea cu responsabilitate a 
operațiilor de revizie. Rezulta
tele acestui colectiv feroviar 
sînt ilustrate concludent de 
indicii economici superiori 
realizați în principalele dome
nii de activitate. Astfel, la 
revizii-reparații și întreținerea 
vagoanelor marfă. sarcinile 
de plan au fost realizate în 
proporție de 108 la sută; la 
reparații cu detașare, la va
goane de călători, în propor
ție de 120 la sută, Ia cele de 
marfa cu 102 la sută, iar la 
revizii intermediare în propor
ție de 186 la sută.

La obținerea acestor însem
nate realizări, contribuția mun
citorilor Ștefan Mihaly, Simi- 
on Benea, Vistrian Mati, Ion 
Udrea, Auqustin Unqur, Gheor- 
ghe Covaci a fost semnifica
tivă, ei angajîndu-se • ca în 
cinstea aniversării Republicii 
să adauae noi fapte de ores- 
tiqiu succeselor obținute pînă 
în prezent.

vii, atractive, pe 
măsura condițiilor

Împreună cu reprezentanți ai 
comitetului orășenesc Vulcan 
al U.T.C. am vizitat, nu de 
mult, două cămine pentru ne
familiști din această localitate. 
Am urmărit unul din cele mai 
importante aspecte ale activi

„Nu ne lipsește nimic"... (?!)
Aproximativ 300 de salariati 

ai E.M. Vulcan sînt qăzduiti 
la unul din căminele pentru 
nefamiliști ale minei. Fiind 
după amiază, am fost plăcut 
surprinși că în sala îmbietoa
re, frumos amenajată, menită 
acțiunilor cultural-educative 
am întîlnit înlr-adevăr o sea
mă de tineri. Sala este înzes
trată cu aparat de radio, televi
zor, colecții de publicații pen
tru tineret, diverse jocuri 
distractive, o bibliotecă vo
lantă. Intr-o sală alăturată este 
instalată masa de tenis. Cu 
alte cuvine — o dotare fru
moasă — dacă amintim și te
renul de volei din incinta că
minului. Am relinut că toate 
aceste aparate audio-vizuale, 
jocuri, sînt în grija tinerilor; 
aceasta, pe lîngă faptul că 
permite tinerilor să dispună 
oricînd de ele. dezvoltă sim
țul răspunderii fată de păstra
rea' avutului obștesc. Intrăm 
în vorbă cu Valeriu Marchi
tan și Gh. Nicolae Mirea, noi 
angajați.

— Cum vă simțiți în noua 
dv. casă ?

— Foarte bine, condițiile 
sînt bune, nu ne lipsește ni
mic. Așa s-ar părea, că nimic 
nu le lipsește; și totuși... a- 

.ceste condiții care există ex- 
primînd qrija deosebită a or
ganelor locale, pentru a crea 
în cămin o atmosferă famili
ară, din păcate nu sînt uti
lizate așa cum ar trebui. Or
ganizarea de manifestări cul

tății educative în rîndul tine
retului și anume, condițiile 
create în cămin pentru orga
nizarea manifestărilor cultural- 
educative, știut fiind că aici, 
numeroși tineri își consumă 
o mare parte din timpul liber.

tural-educative aici la cămin 
lasă mult de dorit. Secretarul 
comitetului U.T.C. al E.M. Vul
can, Marin Cucu, ne-a rela
tat despre concursurile recre- 
ativ-sportive: „Cel mai bun 
șahist", „Cel mai bun teniș- 
rwan", „Cupa vol'ei". In afară 
de acestea au mai avut loc 
cîteva întîlniri cu reprezen
tanți ai organelor de ordine 
și...

— Tovarășe secretar, clubul 
n-a organizat nici o acțiune 
la acest cămin ?

— Nu știu, s-ar putea...
S-ar putea... Deși directorul 

clubului Vulcan, tovarășul Ni
colae Bîldea ne-a asigurat ca 
la cămine clubul desfășoară 
diverse activități, realitatea 
este totuși alta ; acțiuni s-au 
ținut destul de rar, sau de 
loc. Răspunzător nu este nuj- 
mai clubul ci și comitetul oră
șenesc U.T.C.,,.comitetul U.T.C;. 
al minei, comitetul de cămin1, 
care trebuie să conlucreze 
permanent (U.T.C.-ul să nu as-l 
tepte totul de la club), să ini
țieze și să desfășoare întîlniri 
cu oameni de cultură și ar] 
tă, simpozioane dezbateri, seri 
de întrebări și răspunsuri, seri 
literare și multe alte acțiuni 
interesante, atractive cu accen
tuat caracter instructiv-educa- 
tiv.

I. FIERARU

(Continuare in pag. o 3-a)

La Autobaza Petroșani

Depășiri la indicatorii 
de transport, 

economii de combustibil
La fel ca celelalte unități 

economice din municipiul 
nostru colectivul Auto
bazei Petroșani întîm- 
pină aniversarea Republicii 
cu succese importante în 
muncă. La majoritatea indica
torilor economici prevederi
le au fost realizate și depă
șite. Astfel s-au înregistrat 
realizări de plan de 100,6 
la sută la transportul con
vențional tone/km, de 119,4 
la sută Ia călălori/km, de 
140 la sută la călători trans
portați. Pe aceeași perioadă 
depășirile de plan la produc
tivitatea muncii cuprind va
lori substanțiale : 16,3 la
sută Ia autobuze, 7,2 la su
tă la parcurs mediu, 2,3 la 
sută la marfă.

Și în economisirea de com
bustibil colectivul Autoba
zei Petroșani a obținut rea
lizări valoroase : 222 356 li
tri de benzină de la începu
tul anului.

— Acțiunea de economisi
re o vom continua cu și mai 
mare intensitate — ne spu
nea secretarul organizației 
de partid, tov. Vasile Cos- 
monescu. Vom pune în con
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tinuare accentul pe elimina
rea risipei de materiale, pe 
folosirea la capacitatea ma
ximă a parcului auto exis
tent în întreprinderea noas
tră — lucruri care au reie
șit din nou cu claritatea din 
expunerea secretarului gene
ral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. și care vor constitui 
și pe mai departe jaloane 
esențiale ale activității 
noastre. De altfel, colecti
vul nostru și-a propus ca pî
nă la sfîrșitul anului — da
tă ce va coincide cu mărea
ța sărbătoare a aniversării 
Republicii — să obțină 15 000 
Iei beneficii Ia prețul de 
cost peste sarcini.

Dintre lucrătorii întreprin
derii care au contribuit în 
mod deosebit la realizarea 
remarcabilelor succese în în
deplinirea sarcinilor de tran
sport 'și obținerea de econo
mii se numără Dumitru Chi- 
pan, Dănilă Ceapo, Artenie 
Chirie, Constantin Ajităriței, 
Dinut Stan, Constantin Bu- 
nileanu. Aurel Pop, Iosif Ba- 
nay, loan Rădoi ș.a.

CĂRBUNE 
PESTE PLAN
Minerii sectorului III de 

Ia mina Petrila au obținut 
noi realizări în cinstea ani
versării Republicii. Ei au 
extras din abataje. în pri
mele două decade, ale lunii 
noiembrie, 211 tone cărbune 
peste prevederile planului. 
De asemenea, randamentul 
planificat pe sector a fost 
depășit în aceeași perioa
dă de timp cu 108 kg căr
bune pe post.

In curînd. în cadrul sec
torului va intra în funcți
une un nou abataj frontal, 
din care se va obține o în
semnată cantitate de cărbu
ne pe seama unei producti
vități superioare.

Vasile ENE 
corespondent

(Continuare in pag. a 3-a)

In preocupările comuniștilor Perfectionarea întregii activități
pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a societății

Ceea ce a caracterizat pe 
tot parcursul dezbaterilor, con
ferința organizației de partid 
pentru dare de seamă și ale
geri a orașului Vulcan, a fost, 
fără îndoială, angajarea ple
nară a comuniștilor, în virtu
tea unor sortimente de adîncă 
recunoștință față de grija 
conducerii superioare de 
partid și de stat ce este pur
tată municipiului nostru, de a 
imprima un nou impuls mun
cii productive, creatoare, de 
a îndeplini neabătut principi
ile directoare privind realiza
rea exemplară a sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, a parti
dului.

Luînd în dezbatere, într-o 
atmosferă de lucru, străbătută 
de căutări novatoare, cele mai 

ardente probleme ale orașului 
Vulcan, conferința a făcut o 
amplă trecere în revistă a 
activității depuse în cei pa
tru ani ce s-au scurs de la 
alegerile precedente. După

CONFERINȚA DE PARTID

A ORAȘULUI VULCAN

cum stă în firea comuniștilor 
această analiză retrospectivă 
a avut drept scop scoaterea 
la iveală, în mod realist, a 
neajunsurilor, pentru ca prin 
această prismă să fie stabili
te măsuri chibzuite, judicioa
se, concrete, de îndeplinirea 
cărora organul de partid nou 

ales, toți comuniștii, să se o- 
cupe cu un sporit simț al răs
punderii.

Dînd glas hotărîrii colecti
vului de la mina Vulcan de a 
extrage peste sarcinile tri

mestrului IV, 2 000 tone de 
cărbune în plus, directorul a- 
cestei unități, ing. Emil Muru, 
a prezentat în fata conferin
ței măsurile preconizate de or
ganul de partid al minei și 
comitetul oamenilor muncii 
pentru a asigura realizarea 
planului pe anul 1973, în con

dițiile reducerii cheltuielilor 
de producție. In același sens, 
ing. Ion Ileanu, directorul mi
nei Paroșeni și ing. Dorin 
Gheța, secretarul de partid al 
aceleiași mine, iar din alte 
domenii ale economiei, ingine
rii Dumitru Crăciun, șeful fa
bricii de stîlpi hidraulici, Eu
gen Traistă, directorul termo
centralei Paroșeni, Gheorghe 
Mirică, directorul preparatiei 
Coroești, au raportat conferin
ței despre preocupările comu
niștilor, ale colectivelor de 
muncă din aceste unități, pen
tru continua sporire a produc
ției pe . calea creșterii produc
tivității muncii, introducerii u-

I. MUSTAȚĂ

) R D. Vielnam

Călătorul care străbate, fie 
l cu trenul, fie cu mașina, fie 
, cu pasul, marile căi de co- 
1 municații sau cărările junglei 

nord-vietnameze. descoperă in 
i aceste zile, oriunde s-ar afla, 
’o trăsătură proprie oamenilor 
1 de aci: EROISMUL.
( Căci nu pot fi decît eroi 
i aceia care sub bombardamen- 
’ tele masive ale inamicului au 
^continuat, cu o voință neclin

tită, să muncească pe ogoare 
sau în uzine, să învețe în școli

și facultăți, și, în același timp, 
/ să pună mîna pe arme pentru 
I a respinge agresorul.

...Sub soarele arzător al tro- 
l picelor, orașul Haifong, greu 
, încercat în perioada recentă, 
) dezvăluie privirilor o activita- 

te permanentă, fie că te afli 
t în port, unde brațele macara- 
' lelor nu se opresc decît a- 
1 tunci cînd sună alarma, fie că
l te afli Ia întreprinderea Duyen 
, Hai, un simplu atelier, unde 
> prin efort continuu și adevă- 
rate acte de eroism, munci- 

i torii au învins condițiile vitre- 
ge, reușind să producă recent 

1 prima lor navă de pescuit pe 
care au botezat-o Nani Thang. 

^A fost, după cum declara Tran 
IțViet Tho — directorul adjunct 
^al uzinei —- o primă experi- 
iență care, însă, anunță o a- 
^devărată bătălie lansată pen-

Iosif SOCAC1U

(Continuare in pag. a 4-a)
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Pe crestele munților
Tatra (I)

precum și 75 de ani de căs- pe 
' al

documen- 
a munților Vysoke 
Vizitînd acest lăcaș

naștere împreună cu rudele salo apropiate și cu 
o... ttnără centenară

O Insula 
de vînzare

O agenție imobiliară din lo
calitatea Wyre Piddle din An
glia a publicat un anunț foar
te curios: „Vindem o insulă 
avind suprafața de 2 000 mp, 
aflată pe rîul Avon, Cumpără
torul va putea pescui în vo
ie, va canota, dar nu 
să-și construiască o 
cauză că aceasta ar 
dispară cînd apele 
nmflă"...

Recordmeni 
ai longevității
Cei mai bălrlni oameni din lume sint sovieticul Chiraiî 

Mislimov din Azerbaidjan și americanul Charlie Smith din 
Florida, primul avind 167 ani, iar al doilea 130!

Acum 118 ani, Charlie Smith se afla liber în pădurile 
Liberiei. El a fost luat în sclavie și transportat în Texas. 
Avea 21 de ani cînd Lincoln a abolit sclavajul.

Chirali s-a născut în anul vestitei bătălii de Ia Auster
litz. El a fost contemporan cu Pușkin și Balzac, care aveau 
cu șase ani mai mult decît el. De curînd, Chirali și-a sărbătorit 
ziua de 
soția — 
nicie 1

va putea 
casă din 
putea 
rîuluf

I5

Tentația escaladării faimo
șilor munți Tatra din tara 
vecină și prietenă, R.S. Ceho
slovacia, s-a născut spontan 
în vara acestui an, cînd unui 
grup de 
de utilaj 
de altfel 
drumeției 
căzut

„ARBORELE RĂSUCIT"
absolut în Elve-Un record 

tia 11 constituie prețul cu ca
re a fost vîndută, recent, o ce
lebră pînză de Cezanne. Este 
vorba de „Arborele răsucit",

tablou pictat de marele artist 
francez în anul 1885 șl achi
ziționat de o qalerie de artă 
franceză pentru suma de nu
mai 1480 000 franci elvețienii

R. P. Ungară. Aspect de Ia expoziția de jucării, orga
nizată la Budapesta înaintea Sărbătorilor de Iarnă.

ai 
le-a 

în mi
ma siv. 

faptă

Cronică rimată

Iui National al Tatrei, o re
marcabilă realizare 
taristica
Tatry.
al realităților de ieri și de as
tăzi ale masivului, ne-am 
pus o (firească întrebare: 
cînd un asemenea muzeu 
Parînqului sau Retezatului, la 
Petroșani ?

COCOȘI cu ... „TRENA0

Note 
de călătorie

Locuitorii insulei japoneze 
Sikoku se ocupă de mai bi
ne de 300 de ani cu 
unei rase de cocoș 
coadă ajunge uneori 
o lungime de peste 
Afacerea se pare a 
rentabilă, întruclt
acestei rase unice de cocoți 
și-an permis luxul de a anga
ja supraveghetori care să

creșterea 
a cărui 
să aibă

10 metri. 
fi foarte

crescătorii

,.poarte trena" fiecărui spe
cimen. Păsările dorm în cuști 
speciale pentru a Ie proteja 
podoaba. Culoarea penajului 
poate fi albă, alb-neqru și alb- 
roșu. Penele cozilor cresc a- 
nual cu cite 90 de centime
tri. Recordul te materie ÎI de
ține un exemplar a cărui coa
dă are o lungime de 11,3 me
tri.

unei zicale
anotimpuri, deși ne ailăm demult 
de unde, pină unde-atit... tumult 

voioșie și de inițiativă (I)

Uf muzicale
La o pagodă din Tokio, 50 de persoane au făcut un pa

rastas in amintirea pisicilor lor care au căzut victime fabri
canților de instrumente naționale „syamisen". Pisicile au 
fost prinse și sacrificate de persoane care furnizează piei de 
pisică fabricilor specializate în producția de instrumente mu
zicale. Syamisen este un instrument muzical cu trei coar
de, partea principală a lui, care asigură rezonanța instrumen
tului, este confecționată din piele de pisică. Fabricile care 
produc aceste instrumente sînt amplasate, în speciaL în su
burbiile orașului Osaka. In ultima vreme, numărul pisici
lor din acest oraș a scăzut atit de mult, incit iurnizorii de 
piei de pisică și-au mutat centrul activității 
unde au șl făcut primele victime.

MENIURI TELEFONICE

lor Ia Tokio.

Poșta franceză a introdus un 
nou serviciu telefonic — sfa
turi gastronomice. Formind un 
anumit număr, qospodina pri
mește recomandări in legătură 
Cil alcătuirea celor mai apeti
sante mîncăruri, pe placul tu
turor bărbaților, dar și... adre
sele a peste 300 de restauran
te de cete mai diferite cate

serviciu reco- 
speciale pen-

qoriî 1 Un alt 
mandă meniuri 
tru sărbători.

Autoritățile de resort inten
ționează să introducă în cu- 
rind și retete... internaționale 
pentru cei care pleacă în stră
inătate, astfel ca aceștia să 
cunoască din timp mîncărurile 
specifice din fiecare tară...

La hotar de 
Nu realizez, 
De mișcare, . , .
tniîlnltă-n timpul verii dar, căzută-n recidivă. 
Ce se-nlimplă aici ? Și, „unul" pe îndat’ mă lămuri .

— Nu te miri, de ce ne-asistă droaia asta de copii ? 
Pentru ei e-o bucurie (am zice și pentru noi) 
Unde-n vară-aici, era doar... un maidan plin de trifoi 
Vom amenaja terenul pentru un patinoar 
Ce, copiilor la Iarnă îl vom pregăti ca dar.
O, idee minunată ! Am rămas stupefiat : 
Șl deodată-n ochii minții o zicală mi-a-nviat: 
Pregătirea, de pe -acuma, a unui patinoar 
Seamănă cu... gospodarul care iarna-șl face car 
(Sania urmînd ca vara, cînd 
Păi, zicala asta, frate merită 
Ce frumos va fi, cînd gerul, 
Se va delecta-n obrajii celor 
Intorsei puțin privirea și văzui alți gospodari 
Pregătind cu-atîta artă „Moș Gerilă" mici și mari 
Și căruțe și cabane, animale fel de fel 
Zugrăvite... „responsabil" de maeștri în penel... 
Natural, mi-am zis acuma, cred și ei, nu mat e cazul 
Orășelul celor mici să... mai stimească iarăși hazul 
Care ne lăsa in suflet izul lucrului in pripă 
Și făcut de mintuială exact ca-n ultima clipă.

e caid s-o meșterească...) 
ca să trăiască !
cuprins parcă de-un miraj 
mici, la patinaj...

-ir

Uite cum „a prins” zicala, eu în steea mea mi-am zis. 
însă-n următoarea clipă m-am trezit, tot en._ din vis I r

ion liciu

A fon descoperitLupta împotriva
un Galilei Britaniczgomotului

obținuseră din partea 
companii promisiunea 
studia problema și se 
chiar unele măsuri,

Locuitorii din vecinătatea ma
rilor aeroporturi franceze conti
nuă acțiunile împotriva com
paniilor aeriene care nu iau 
măsuri eficiente pentru dimi
nuarea zgomotelor produse de 
avioane. Cn cițiva ani în ur
mă, ei 
acestor 
că vor 
luaseră
dar acestea n-au fost puse în 
practică, cetățenii fiind lăsați 
mai de.parte „pradă zgomote
lor", cum se exprima de cu
rînd membrul unui comitet de 
apărare. Presa franceză esti
mează că numărul celor care 
locuiesc în „zonele zgomotu
lui intens" din preajma aero
dromurilor se ridică Ia peste 
150 000 I

epidemie""• 9 9

te legătură cu automobilul, 
esistă la ora actuală unele 
discuții controversate între 
producători și specialiști. Pri
mii caută 
lumea nu 
se teamă 
lalti, din 
bilul este

te cadrul

să demonstreze că 
ar avea de ce să 

de automobil, cei- 
contră, că automo- 

dușmanul omului I 
„Salonului auto-

Keys
de 
Ia 

Iui

$TIINTE1 
„TEHNICII

-  — -     - - -   

salariați ai Uzinei 
minier Petroșani — 
fideli pasionați 
montane —

din întîmplare 
nă o hartă a acestui

De la idee pină la 
n-a trecut mult timp și după 
întocmirea obișnuitelor 
malităti, cei patru 
că este vorba de 
de patru turiști —
instalați înt.r-o dimineață 
lunii auqust 
confortabilele 
ale 
urrnînd să parcurqem 
rariul Budapesta 
va — Katowice 
— Zakopane.

Renumita stațiune a sportu
rilor de iarnă din 
poloneză a munților 
ne întîmpină cu oarecare os
tilitate, căci două zile sîntem 
constrînși să nu părăsim ho
telul din cauza ploii care 
parcă nu vroia să se mai o- 
prească. Ne mărginim la plim
bări scurte prin stațiune, vi
zitînd in special maqazinele 
de artizanat, împînzite cu a- 
devărate opere de artă ma
nuală ale țăranilor de la poa
lele Tatrei. Sculptura în lemn 
pe motive folclorice specifi
ce regiunii Zakopane, este bo
gat reprezentată prin suve
niruri începînd cu banalele 
scrumiere și terminînd cu 
trofee vînătorești, realizate 
la dimensiuni naturale și de 
o mare valoare artistică.

A treia zi. un autocar în 
care întîlnim turiști polo
nezi, cehi, qerrriani și țărani 
slovaci — o adevărată „ar
că a lui Noe“ — ne repede 
în c.îteva ore pe celălalt ver
sant al Tatrei aflat de data 
aceasta în Cehoslovacia, de 
fapt adevărata tints a călăto
riei. noastre.

Trecem prin Javorina, apoi 
prin Zdiar, 
tate a 
slovace, 
serii la 
unde și 
alpin denumit sugestiv: 
pinka". 
înceapă 
zisă in masiv, nu înainte in
să de a vizita Muzeul Parcu-

for- 
pentru 

un grup 
iată-n'e 

a
Intr-unui din 
compartimente 

Nord-Orient-Expresului. 
să parcurgem itine- 

Bratisla- 
Kracovia

partea 
Tatra.

i locali- 
tărănești 

pragul 
Lomnica 
căminul 

„AI- 
A doua zi urma să 
escaladarea propriu-

renumită 
costumelor 
niunqînd in 
Tatranska 
înnoptăm la

1560 s-a
Thomas

că mașina 
lacrima și

mobilului" de la Paris se a- 
flă și o expoziție intitulată 
„Automobilul și mediul încon
jurător" care încearcă să con
vingă vizitatorii 
este... curată ca
că în nici un caz nu este mai 
periculoasă 
In secolul 
apologeții 
combustie 
era mult 1 
trăsuri și ) 
fum și noroaie...

Un cunoscut adversar 
automobilului, . Ralf 
a declarat că omenirea es
te victima 
mult mai periculoase

1 decît... trăsura 1
1 al 17-lea, susțin 

motoarelor cu 
internă, Parisul 

mai aglomerat 
mult, mai poluat

nor motoare neperieyloaso. 
Pentnj asemenea treabă, fir
ma General Motors n-ar avea 
'de cheltuit, după părerea lui 
Nader, decît doua treimi din 
.fondurile afectate publicită
ții pentru apărarea... automo
bilului poluant!

născut, Ia Ox- 
Harriot care, 

recente desco- 
studiat corpurile ce-
aiutorul telescopu- 

alcătuit prima hartă 
cu „mările" și cra-

de 
de

al 
Nader,

unei epidemii 
decît 

cea a tifosului — epidemia 
automobilului. încercarea pro
ducătorilor de mașini de a 
convinqe lumea că trebuie 
să fie recunoscătoare indus
triei că a 
noroiul cu 
cu oxidul 
poate sta 
cercetat radiografiile plămî- 
nilor a nenumărati parizieni, 
a spus el, și i-am văzut ne
gri din cauza gazelor de eșa
pament"... El a subliniat că 
nimeni nu dușmănește auto
mobilul în genere, ci nutmai 
pe cele care poluează atmos
fera, care atacă sănătatea o- 
muliri. Lupta trebuie dusă 
pentru punerea Ia punct a u-

înlocuit trăsura și 
mașina și fumul 

de carbon, nu 
în picioare. „Am

„Articol0

nou...
a 

nou — la- 
descuie nici 
cu șperaclu. 
lacăt fabrî-

nu se 
și nici 
noului 
firmă din Hamburg

interacțiunea 
zăvoarele

ORIZONTAL: 1) Dus
nas ... —._ vine acum de 
O.R.L. ; 2) „Urerh’atnl"
Hugo — Te duce de nas; 3) 
A spune după altul — Trag 
cu urechea — Din laringe!; 
4) A dat cam mult pe gît

(fem.) — te cădere I; 5) Iți
zice Ia ureche — Strîmbături 
din... nas ; 6) Fular Ia gît! —• 
Prinsă pe ureche— — La
spate; 7) Picat de curînd — 
La
(Și

Oto-rino ; 8) Dat pe față 
pe nas) — Din rumeguș! 
Trei din sextet l; 9) Cite- 
ptlule înghițite — Au pri-va

mit peste nas!; 10) Te strin-

e-
ale 
su- 

foto-

valori al Tatrei. 
moralmente du- 

introducere în te- 
voinicește rucsa- 

cam grele 
as-

Am remarcat aici, toate 
lementete reprezentative 
faunei alpine, împăiate în 
gestive poziții naturale,
grafii din trecutul și prezen
tul turistic al munților Tatra, 
exponate din tezaurul folclo
ric al localnicilor, date pri
vind geoloqia și rezervele 
naturale ale masivului, ma
chetele cabanelor și hoteluri
lor alpine și multe alte măr
turii importante te evoluarea 
fondului do

Tonificați 
pă această 
mă, luăm
curile în spate 
pentru acest început de 
censiune și după cca. 20 de 
minute de mers cu micuțul 
și pitorescul tren electric pe 
distanța ~ 
Stary 
urcușul propriu-zis. 
săm 
denumită 
(„stârv" 
trîn) și 
din nou 
tiilor turistice 
căci urcușul pînă la comple
xul turistic Hrebienok îl par

curqem cu telefericul în mai 
puțin de o jumătate de oră. 
Apoi pornim, in sfirșit, pe o 
cărare de munte, trecem pe 
lînqă cabanele Bilikova și 
Kamzik și după ce cascada

dn pe valea Velka Studena 
ne Incintă ochiul, ne îndrep
tăm spre tinta finală a acestei 
zile: cabana Căpitan Nalep- 
ku,

te pragul serii ajungem la 
cabană și după obișnuitele 
tratative privind ocuparea lo
curilor de 
în camera 
suprapuse, nu înainte însă de 
a consulta 
loqic al zilei 
re avea să ne aducă 
vreme bună.

Intr-adevar, zorii zilei ne în- 
timpină cu o vreme ce ne-am 
dorit-o și după care am tînjit 
incă de Ia plecarea din tară. 
Un. cer complet senin ne u- 
rează bună dimineață și spor 

’ la drum. Acceptăm cu plăcere 
.invitația" și în curînd ajun
gem la cabana Teryho (2011 m). 
Pentru dejunul nostru prefe
răm vecinătatea micului lac 
alpin din apropierea cabanei, 
dar nu ne permitem mai multă 
relaxare și pornim din nou 
pe serpentinele ce încep 
chiar lînqă cabana.

După scurt timp o primă 
și mare surpriză ne dezvăluie 
frumusețile munților Tatrei. 
Un șuierat ascuțit de alarmă — 
cunoscut urechilor noastre din 
peregrinările de pe munții ro
mânești — ne trădează prezen
ta celui mai reprezentativ ex
ponent al faunei munților Ta
tra : capra neagră 1 Ne-am o- 
prit pentru o clipă cu gîndu! că 
animalul, speriat va fugi. Dar 
surpriză — deși mai facem 
cîtiva pași și distanta dintre 
noi scade — bătrînul lap ră- 
mîrie parcă împietrit. Din cînd 
în cînd își scutură capul 
muște și apoi

dormit, ne Instalăm 
noastră cu paturi

buletinul meteoro- 
următoare, ca- 

însfirșit

continuu
dc
să

pască!... Aparatul db fotogra
fiat este în extaz, așa ceva n-a 
crezut că poate imortaliza 
vreodată. De abia cînd distanta 
se reduce sub 10—12 m ța
pul 'se decide, în sfîrșit, și 
în pași teneși se îndepărtea
ză.

Apoi alte ciopoare de capre 
negre aveau să ne convingă 
de excepționalele măsuri de 
ocrotire a faunei alpine, apli
cate cu strictețe și severitate 
în Parcul national el munți
lor Tatra.

Ne aflăm Ia peste 2 400 m 
altitudine și o nouă sur
priză marchează bilanțul aces
tei zile. Tocmai nn oprisem 
pentru o clipă de odihnă, cînd 
un nou strigăt de alarmă, de 
data aceasta necunoscut nouă, 
se aude undeva dedesubtul 
nostru. întoarcem ca la un 
semnal capetele și descoperim 
ceea ce mai tîrziu aveam să 
afiăni că se numește marmota 
animal specific masivului Ta
tra, asemănător cu bursucul 
carpatin, dar mult mai sprin
ten decît acesta. Mai puțin 
prietenos decît țapul de adi
neauri, micuțul patruped a dis
părut repede după o stîncă 
făcîndu-ne să așteptăm în za
dar o nouă apariție.

O adevărată seară interna
țională încheie sfîrșitul aces
tei fructuoase zile Ia cabana 
Jbojnicka 1960 m). In sala de 
mese a cabanei, , cunoștințele 
so leagă repede, prieteniile se 
înfiripează pe nesimțite și 
spanioli, cehi, slovaci șf ro
mâni, no etalăm pe rînd sau 
împreună 
dispoziție. De mare succes se 
bucură cîntecele spaniole în 
interpretarea unei tinere tu
riste catalane, glumele lui Mi- 
rek și Slavec — doi tineri 
cehi, sau apreciata I noastră 
„Perinită" care i-a cucerit pe 
loti coi. prezenți. te cele din 
urmă, cabanierul ne ’aminteș
te că ora de stingere a tre
cut de mult.
Text și foto : ing. Aurel DULA

rezervele de bună

Tatranska 
Smokovec.

Lomnica. 
începem 
Traver- 

vechea stațiune plastic 
Stary Sniokovec — 

însramnă vechi, bă- 
iată că beneficiem 
de avantajele dota- 

mecanizate,

te magazinele din R.F.G. 
apărut un articol 
căie care 
cu cheie 
Principiul 
cat de o
se bazează po 
cîmpului magnetic 
lacătului se deschid prin con
tactul cu o placă magnetică 
codificată care îndeplinește 
funcția de cheie. Sistemul 
magnetic s-a dovedit a avea 
o uzură minimă, poate avea 
numeroase variante și este 
mult mal sigur față de vechiul 
sistem de lacăte.

E drept că se spune: „nu 
există lacăte care nu pot fi 
descuiate” — dar în acest 
spărgătorul ar trebui să 
bă serioase cunoștințe de 
oria cîmpului magnetic.

ge șl de gît — Aude pe ju
mătate!; 11) închipuit, cu u- 
rechi 
nasul 
pe la 
stare 
chile.

mari și coame — Cu 
înfundat (pi.) ; 12) Dat 
nas, adoarme — E-n 
să-ți mănince și ure-

VERTICAL: 1) Pentru un 
nas... răcit — Ceva din ade
văr !; 2) Are un bun auz și 
miros — Face gura pină Ia 
urechi; 3) Iți zice Ia ureche
— Mamifere artiodactile cu
git de lebădă !; 4) Trece prin 
urechi — T,‘ ‘ ”
tonul la ureche 
turi din nas — 
Bine minzălit 
ureche; 7) E 
te miros I; 8) 
gîtul lunguieț 
lectronîcă; 9)
— Un gît răgușit .„—... și 
băuturi nerecomandabile pen
tru el; 10) Literă elenă — Ii 
zice Ia ureche — Despică 1;
11) Plini de făină șî-n urechi
— Uneori o trădează gftul;
12) Cînd gîtul e... uscat... 
Ia Urechilă I

Elev Danil TOMOS

Iți stă în gît; 5) Dă
— Strîmbă-
La rino I; 6)

— Ca o bună 
într-o ureche — 
La gene — Cu
— Ureche™ e- 

Urechiați la cap

I

>i

te 
ford 
potrivit unor 
periri, a 
rești cu 
lui și a 
a Lumii
ferele ei. Unii sînt de păre
re că Harriot a descoperi!, 
înaintea lui Galilei, petele 
solare.

Numele iui Harriot a fost 
cunoscut pină acum doar de 
un număr mic de specialiști, 
deoarece el nu și-a publicat 
lucrările — de teama învi
nuirii de erezie.

te prezent, un comitet an- 
qlo-american creat ad-hoc, 
pregătește pentru publicare 
cele mai importante lucrări 
ale lui Harriot — 10 000 de 

pagini de manuscrise știin
țifice care nu au anărut nici
odată.

Ședință de... voga ? Salcîm...
Foto : Al. RIEGELHAUPT

Am dat naștere la perie
re, pieptănare, mîngiiere. a- 
tributc ale blindeții, can- 
doarei și tandreții. Ce este 
mai frumos în relațiile din
tre oameni decît blîndețea ? 
Era firesc să apară aceste 
atribute ca replică la duri
tate, zgîriere, sgilțiire.

Apoi s-a ivit o suită de 
perii, piepteni, periuțe — o 
familie întreagă. Peria de 
haine, de ghete, de dinți, 
perii din motoare și multe 
altele, precum și o gamă 
largă de pieptene. Cum a- 
rată o haină bine periată și 
călcată, știe 
fel se știe 
minte etc.

Omul, și 
găsit că peria este o sculă 
bună și în relațiile interuma- 
ne. Face bine. De aici s-a 
și născut probabil un tip 
social nou care a împrumu
tat și numele sculei. Tipul 
n-a făcut nici măcar efor-

tul de a-și găsi un nume 
propriu, care să-i ascundă 
cit de cit proveniența și o- 
cupația. Darmite alte e- 
forturi ? Cu atît mai puțin. 
E mai simplu și. mai ușor

Ipostaze
toată lumea. La 
despre încălță-

nu orice om, a

să perii in 
stingă clecit 
menește.

O revistă
noi dedicase

și-n
muncești o-

dreapta 
să

de satiră de la 
acestui 

și-un plugușor care, i 
trivește de minune;

tip
se po-

iubiți.Aho, aho, șefi prea 
Sărut mina, să trăiți!
Vreau să știe tot poporul 
C-am plecat cu plugușorul.

Aho. aho, sărut minuța 
Am plecat cu periuța !
Să urez la fiecare 
Poate pic-o avansare.
Și uite așa periuța o i 

ce bine. Nu tu muncă, 
tu trudă, nu inteligență, 
competență, dar, un car 
tupeu, ascuțime pentru 
trarea sub piei de șefi 
viața devine frumoasă și 
șoară. Cîți șefi or fi pe lu
me care să nu guste cu ma
re plăcere căldura, mingiie- 
rea, giugiulirea periuței! 
Periuța face aceasta în 
compensația a ceea ce nu 
dă societății. 13a mai „vin
de" șefilor și ce se vorbeș
te despre ei printre subal
terni. Cum să zic, nici chiar 
toți șefii nu sînt filantropi. 
Nu țin lichele pe lingă ei 
chiar fără slujbă. Valeu, 
poate mă aude vreo periu
ță...

f

du
na 
nu 
de 

in-
Șt 

u-
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Gîndurî
și deziderate 

care vor fi
convertite în fapte

(Urmare din pag. 1)

Ceaușescu aseară la telejur
nal. Pot să vă spun că multe 
idei exprimate cu acest prilej 
mi s-au întipărit în minte, cum 
ar fi de exemplu cele referi
toare la nivelul minimal și 
maximal al planului cincinal, 
la folosirea mașinilor unelte 
la capacitatea maximă, sporirea 
necontenită a productivității 
muncii, prețuirea omului du
pă rezultatele concrete obți
nute în producție și nu după 
alte criterii etc.

— Și eu am reținut, ca deo
sebit de valoroase aceste idei 
—- intervine Gheorghe Dobro- 
geanu, șef de brigadă la sec
torul II — și aș mai adăuga 
faptul că pentru noi minerii 
sînt de o mare importantă și 
referirile din expunerea secre
tarului general cu privire la 
economisirea materialelor, la 
folosirea integrală a timpului 
de muncă, la întreținerea și 
repararea în cele mai bune 
condiții și la timp a unelte
lor și mașinilor din dotare, Ia 
aprovizionarea tehnico-mate- 
rială ș.a. De altfel, am hotărît 
ca pe marginea expunerii să 
purtăm o amplă discuție cu 
membrii briqăzii noastre pen
tru a concretiza și mai bine 
sarcinile și angajamentele ca
re ne revin in lumina acestui 
document.

Pe tov. inq. Aurel Brinduș, 
directorul E.M. Lonea, îl gă
sim în biroul său studiind cu 
atentiv expunerea.

— Am stat de vorbă — îi 
spunem — cu cîțiva ■ mineri 
despre acest document și toii 
ne-au mărturisit impresia pu
ternică pe care le-a lăsat-o. 
Dorim să aflăm de la dv. o 
primă părere legată de sarci
nile care stau în fata minei

Lonea potrivit cu cele expri
mate de tovarășul secretar 
qeneral al partidului în recen
ta expunere.

— Apreciez și eu densitatea, 
profunzimea, valoarea practi
că deosebită a acestei expu
neri care completează și nuan
țează în mod fericit celelalte 
documente de partid apărute 
în ultimul timp. In urma 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Valea Jiului, noi 
am reanalizat posibilitățile pli
nei și cu sprijinul forurilor tu
telare am reușit să creăm con
dițiile necesare pentru a ne 
încadra în indicatorii de plan 
pe acest trimestru. Capacită
țile do producție sînt deja re
alizate, și folosirea lor opti
mă, utilizarea efectivului la 
adevăratele-i posibilități, orga
nizarea cea mai bună a locu
rilor de muncă, no vor condu
ce, sperăm, la abandonarea 
muncii în asalt, la care se re
ferea secretarul qeneral, si la 
îndeplinirea ritmică a planu
lui. O problemă deosebit de 
importanta pentru mina noas
tră este preocuparea fată de 
om, asigurarea condițiilor pen
tru stabilizarea colectivului, 
pentru creșterea sa profesio
nală, pentru un cîștiq mai bun 
și pentru condiții tot mai bu
ne do viată. Doresc să arăt cu 
acest prilej' că pe trimestrul 
IV ne-am propus să depășim 
planul cu minim 1 500 tone. 
De asemenea, ne propunem ca 
la investiții să realizăm, pe a- 
celași trimestru, un plus de 
1,5 ml, iar Ia prețul do cost 
să obținem o reducere de cel 
pu(in 10 bani pe tonă. Acesta 
este răspunsul nostru concret 
și imediat la dezideratele ma
jore exprimate de secretarul 
qeneral al partidului Ia recen
ta plenară.

II.a izvoarele energiei electrice.

* 5 atractive

(Urmare din pag. 1)

nor tehnologii avansate, folo
sirii cu maximum de randa
ment a utilajelor din dotare, 
gospodăririi chibzuite a fondu
lui de timp și de materialo.

— Informez conferința de 
partid — a spus în cuvîntul 
său minerul Hie Chiron, șef de 
brigadă în cadrul sectorului 
'investiții de la mina Vulcan, 
că sectorul nostru, avînd in 
frunte organizația de bază, co
muniștii, a îndeplinit lună de 
lună sarcinile de plan la in
vestiții, în acest an, obținînd 
o depășire de 73 ml la pla
nul fizic și de 2,3 la sută Ia 
cel valoric. Cunoscînd impor 
tanța lucrărilor de investiții

re Ie executăm, pentru asigu
rarea viitoarelor capacități de 
producție ale minei, ne anga
jăm ca în 1973 să accelerăm 
ritmul de lucru, plinind în a- 
celași timp un mare accent pe 
calitatea lucrărilor.

Spiritul de angajare pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan de către mi
neri a străbătut ca un fir roșu, 
lucrările conferinteijjpo un 
alt. plan, în domeniul asisten
tei medicale. . învățămîntului, 
culturii, in aria vastă de pro
bleme ale vieții sociale, s-au 
dovedit, de asemenea, străda
nii pentru îmbunătățirea acti
vității. Din cuvîntul comuniș
tilor loan Rădulescu, directo
rul spitalului, Gheorghe Anto-

Un nou prototip de utilaj proiectat și executat la 
U.U.M. Petroșani va lua dru mul spre exploatarea minieră 
din Baia Mare: Dispozitivul de săpare pe verticală denu
mit alemacul pneumatic.

In cltșen. mecanicii monte ori surprinși in timpul finisă
rii și rodării ultllaiulu’ reamintit.

Teatrul de estradă-revlstă Oeva
Un spectacol de vibrant 

și autentic mesaj

„SUS CORTINA IA CETATE

(Utmare din pag. 1)

Totul 
e păstrat... 
sub cheie

Căminul minei Paroșeni face 
impresie bună la prima vede
re. Am pătruns in intimitatea 
lui conduși de președintele 
comitetului de cămin, tinărul 
Nicolae Busuioc.

—• Cu ce este dotat căminul 
dv. ?

— Avem jocuri distractive, 
bibliotecă, televizor și două 
săli, una la etaj unde este 
instalat televizorul și alta, un 
f'el de club, unde se poate 
juca șah, table.

Ne-a fost imposibil să vedem 
biblioteca, sala pentru jocuri 
distractive. Ușile erau încu
iate. Cealaltă sală, destul do 
spațioasă are ca mobilier so
litar aparatul T.V. și... trei 
scaune. Am aflat că secretarul

ce, directorul liceului, Maria 
Mihuț, președinta comisiei o- 
rășenești a femeilor, Dan Mar- 
cu, prim-secretar al comitetu
lui orășenesc al U.T.C., și al 
altor vorbitori, s-a desprins cu 
claritate că în toate domeniile 
vieții sociale există multiple 
preocupări pentru ridicarea 
activității generale la o cotă 
superioară.
" Pe .'acest făgaș, al dezbateri
lor fructoase consacrate cău
tărilor de soluții pentru con
tinua perfecționare în munca 
politică, culturală, și socială 
a vieții tntregii localități, con
ferința s-a înscris ca o dovadă 
a sporirii competentei organu
lui și organizației orășenești 
de partid în tratarea proble
melor, majore ale orașului, a 
creșterii rolului lor în întrea
ga activitate economică și so
cială.

In încheierea dezbaterilor 
s-a apreciat, cu claritate, că 
fată de cerințele tot mai mari 
ce stan în fata comuniștilor, 
întreaga muncă de perfecțio
nare a conducerii politice, e- 
conomice și sociale a orașului 
va trebui să se ridice pe o 
nouă treapta, să fie orientată 
spre o eficiență totala, pentru 
a asigura îndeplinirea sarcini
lor actualului cincinal înainte 
de termen, pentru a transpu
ne îp viată holăririle condu
cerii superioare de partid pri
vind dezvoltarea accelerată a 
întregii societăți.

comitetului U.T.C. de la mi
nă, a efectuat numeroase vi
zite in acest, cămin. Oare nu 
s-a observat cu prilejul aces
tor vizite că totul este ținut 
sub cheie, că o sală spațioa
să este tinută qoală, neprimi
toare și încuiată ? Tinerii care 
vor să vizioneze programul 
T.V. trebuie să îndeplinească 
un întreg ritual — să ia cheia 
de la portar, să-și caute scau
ne și cînd s-a plictisit în
chid aparatul (spre nemulțu
mirea altora), deoarece cheia 
trebuie predată. Chestie de 
răspundere, nu ?

Cauza tuturor acestdr nea
junsuri ar fi administratorul, 
care se zice că a dispărut de 
trei săptămîni după ce a în
chis cu qrijă totul. Pînă cind 
va persista această situație? 
Dacă dotarea materială a că
minului corespunde condiții
lor necesare petrecerii timpu
lui liber în mod cît mai plă
cut și util — (te ce tinerii nu 
not dispune de aceste condi
ții ? Este vorba aici de, o lip
să a bunei gospodăriri. care 
împiedică și manifestările cul
tural-educative, de multă de
lăsare și comoditate. Nu in-' 
cape îndoială că situația s-ar 
putea remedia fără nrea mari 
eforturi, din partea serviciu
lui administrativ al E.M. Pa
roșeni.

Am stat de vorbă cu citiva 
tineri :

— Ați participat la vreo ac
țiune organizată în cămin de 
club sau comitetul U.T.C. ?

— N-am auzit de așa ceva

-- a fost răspunsul interlocu
torului nostru. Dumitru Stan
ca.

— Biblioteca volantă răs
punde dorințelor dv. ?

— Dacă n-ar sta închisă, aș 
putea să vă răspund că da.

— N-(am văzut o gazetă sa
tirică, aveți așa ceva ?

— Ar trebui să fie, mai fl
ies că unii locatari sînt cer
tați cu normele de comporta
re civilizată în cămin.

Aceleași necazuri ni le-a 
relatat și tinărul Florian Bu
suioc :

— Credeți că tinerii ar par
ticipa Ia diferite acțiuni aici 
în sala culturală a căminului ?

— Decît să se uite pe rfeam, 
băieții ar participa la activi
tăți, dacă s-ar tine.

Discuția relevă clar aspec
tele negative existente in a- 
cest cămin al cărui comitet 
trebuie să-și preia atribuțiile, 
nu numai administrative, ci. 
să se preocupe și do organi
zarea utilă, plăcută a timuu- 
lui liber tn cămin. Pe lingă 
comitetul de cămin, mai a- 
mintim odată că ceilalți fac
tori — comitetul U.T.C., clu

bul și sindicatul trebuie să co
laboreze permanent în vede
rea desfășurării unei eficiente 
munci cultural educative; da
că unii așteaptă să facă totul 
ceilalți. tinerii din cămine 
vor fi lipsiți în continuare de 
„hrana" spirituală, asemeni 
copilului cu mai multe mame.

*

Cînd vor ii Ia dispoziția ti
nerilor de la E.M. Paroșeni 
mijloacele materiale cu care 
este dotat căminul ? Cînd 
vor avea scaune în sală, te
ren de sport, gazetă satirică ? 
Vor avea in viitorul apropiat 
o masă de tenis pe care și-o 
doresc de multă vreme ? Și 
mai ales în căminele pentru 
nefamiliști cît timp se va 
mai aștepta desfășurarea unor 
manifestări cultural-educative 1

In loc de concluzii adresăm 
aceste întrebări tuturor fac
torilor educaționali din oraș 
— sindicat. U.T.C., club, co
mitete de cămin — care tre
buie să răspundă cît mai re
pede prin fapte, pentru reme
dierea deficientelor existente, 
nentru a crea tinerilor posi
bilități multiple do relaxare, 
formare și educare.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ilieș Vasile, 

eliberată de U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mărgean 
Ștefan, eliberată de E. M. Pa roșeai. O declar nulă.

Calendar
DUMINICA 26 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 7,26 

și apune la ora 16,40. Zile 
trecute din an — 331. Zile 
rămase — 35.

EVENIMENTE
® 1885 — A murit poetul 

Grigore Alexandrescu (n. 
■1810) 1906 — S-a născut
Nicolae Cristea, militant al 
mișcării muncitorești din ta
ra noastră, erou al luptei îm
potriva fascismului fm. 1943) 
0 1938 — A murit Nicolae 
Bucur, militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră 
(n. 1906J © 1972 — A fost 
creată Federația Internațio
nală a Femeilor Democrate 
(F.D.I.F.),

LUNI 27 NOIEMBRIE 
EVENIMENTE

© 1881 — S-a născut
George Oprescu istoric și 
colecționar de artă (m. 1969) 
@ 1885 -- S-a născut! Liviu 
Rebreanu (m. 1944) & 1940 
— A murit, asasinat de o 
bandă de legionari, iVirgil 
N. Madgearu, initiator și a- 
nimator al studierii vieții e- 
conomico și cercetător al e- 
conomiei românești (n. 1887) 
® 1972 — Al 5-lea Congres 
internațional pentru microe
lectronică (Munchen, 27 - 
29).

Filme
DUMINICĂ 26 NOIEMBRIE
PETROȘANI - 7 Noiem

brie 3 Bărbați cumsecade f

Republica: Țintim și Templul 
Soarelui ’; PETRILA: Aven
turi la Marea Neagră ; LO
NEA — Minerul: Ultimul 
domiciliu cunoscut; ANI- 
NOASA: Osceola; VULCAN: 
Eanfan la Tulipe ; LUPENI 
Cultural: Mitrea Cocor;
Muncitoresc: Ultimul tren
din Gun Hill; URICANI: As
tă seară dansăm în familie.

LUNI 27 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Binecuvîntati animalele 
și copiii; Republica: Războ
iul minelor ; PETRILA : A- 
venturi la Marea Neagră; 
LONEA — Minerul: Ultimul 
domiciliu cunoscut; ANI- 
NOASA: Osceola; VULCAN: 
Femei in ofsaid; LUPENI — 
Cultural: Procesul unei ste
le ; Muncitoresc: Ultimul 
tren din Gun Hill; URICANI: 
Astă seară dansăm în fami
lie.

Radio
DUMINICA 26 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I: 6,09 Buletin 
de știri; 6,05 Concertul dimineții: 
7,00 Radiojurnal: 7,45 Avanpre* 
mierâ cotidiană: 0,00 Sumarul 
presei; 8,03 Ilustrate muzicale; 
9.00 Ora satului: 10,00 Radio- 
magazinul femeilor: 10,30 Suc
cese ale discului; 11,00 Buletin 
de știri: 11,05 întâlnire cu me
lodia populară șl interpretul 
preferat: n,35 Soliști Iugoslavi 
de muzică ușoară: Tereza Res*- 
sovja și George Marlanovici: 
12,00 De toate pentru toți; 13.00 
Radiojurnal. Sport.; 13,15 Unda 
veselă: 13,45 Sport, și muzică: 
16,15 Confidențe pe portativ — 
muzică ușoară: 16,50 Arii și 
duete din operete; 17,10 Noi în
registrări de muzică populară: 
17,30 Azi, în România: Carte 
radiofonică de reportaj? 17,40

Rapsodia dorică de Sabin Dra
go!; 18,00 Serial radiofonic pen
tru tinerii ascultători: „Săgeata 
de foc“; 18,30 Cîntă Stela Ena- 
che, Little Tony și Alain Bar- 
riăre: 19,00 Radiojurnal; 19,15 
Selecțiuni din opereta „Vîrsta 
dansului" de Ivor Novello; 19.30 
Estrada duminicală; 20,45 Con
semnări: 22.00 Radiojurnal;
22.10 Panoramic sportiv; 22,50 
Moment poetic. Sonete de Mi
hai Codreanu; 24,00 Buletin de 
știri; 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

T. V.
DUMINICA, 26 NOIEMBRIE

a,15 Deschidere» emisiunii.
Gimnastica pentru toți;

8,30 Cravatele roșii:

10,00 Viața satului;

11.10 Mari muzicieni la Bucu
rești. De la Mozart la 
Beethoven, cu violonistul 
Henryk Szering:

12,00 De strajă patriei.
Republica XXV:

12.30 Emisiune In limba ma
ghiară :

t4.oo ..360 de gratie";
13.10 Film Serial pentru tine

ret: Pierdut! în spațiu (e- 
pisodul V) : „Prietenul
meu, dl. Nimeni":

10,00 Vetre folclorice: ..rara Bt- 
hariei" — zona Beluș-Vaș- 
cău. Rapsozi și artizani 
populari, obiceiuri, cînte- 
ce și jocuri inedite din ba
zinul Crlșului Negru 
(film):

19.20 1.001 de seri:
19.30 „Trofeul Carpafi" la hand

bal feminin: România — 
R.D.G. (repriza a H-a). 
Transmisiune directă de 
la Iașlj

20.00 Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri:

20.30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Ilfov;

20,55 Film artistic: „San Anto
nio" — o producție a stu
diourilor americane. In 
distribuție: Errol Flyn, A- 
lexle Smlthm. Victor Fren- 
con. Premieră pe țară:

22.35 Telejurnal — sport.

LUNI, 27 NOIEMBRIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. 
Lecția a 30-a (reluare):

18.00 Căminul la Galati:
18.40 Scena — emisiune de ac

tualitate teatrală:
— Pe ecranele țării, in vi

ile Baia Mare și la 
Teatrul de nord Satu 
Mare;

— Invitatul emisiunii: Di
na Cocea la 60 ani;

— Agenda teatrală:
19,00 Săptămîna în imagini:
19,20 1001 de seri: ..Căluțul cu 

coamă albastră;
19.30 Telejurnal.

in cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri:

20.00 Reflector: Pregătirile de 
toamnă în stațiile C.F.R.:

20,15 Prim-plan : General-maior 
Paul Constandachc:

20.45 Roman foileton: Eliza
beth R“ — Conspirație (I):

21.30 Steaua fără nume. Emi- 
siunc-concurs pentru tine
rii interpreți de muzică 
ușoară;

22.30 „24 de ore";
22.45 Contraste în lumea capi

talului.

j Faptul că Teatrul de estra- 
dă-revistă Deva a prezentat 

j premiera spectacolului „Sus 
j cortina la cetate"’ în orașul 
1 Petroșani nu poate fi soco- 
I lit decît de valoroasă inspira

ție. EI constituie In sine un 
, qest de incontestabilă prețuire 
' și stimă pentru munca și via- 
j (a oamenilor Văii Jiului care, 

scot din adincuri spre ziuă, 
j aurul negru al pămîntului. Și. 
: în același timp sg înscrie 
: pregnant pe linia prețioaselor 
j indicații date de tovarășul 
; Nicolae Ceaușescu. .secretarul 
i qeneral al partidului, cu pri- 
I Jojul vizitei de lucru tăcută 
. in municipiu. în sensul de a 

se spori preocupările pentru 
I munco de educare socialistă 
I a tuturor celor ce muncesc 

în acosl mare bazin carboni- 
! fer.

Scopul urmărit este prin ur
mare mai mult decît evident 

' si se poate spune că a fost 
in bună parte atins. Reușita 

j ar fi fost însă și mai deplinii 
dacă s-ar fi acordat și laturei 
organizatorice grija și respon
sabilitatea c.e s-au degajat a 

j fi prezente pentru puritatea 
! conținutului de spectacol, pen- 
! trn realizarea urmi autentic si 
i fierbinte mesaj. O asemenea 
' observație nu este tocmai la 
I locul ei în cadrul unei cronici, 
1 dar. privită în modul cel mai 
I direct, trebuie admis că își a- 
I re rostul său. E un adevăr de 
‘ multă vreme stabilit, ca, un 

actor reușește să se mobilize
ze la maximum de potential 
doar în condițiile cînd arta 
sa găsnște audientă Ia un pu
blic larg, entuziast, deplin 
participant. Doar în astfel de 
condiții se stabilește acel flu
id între scenă și sala de spec
tacol, sub impresia căruia se 
dă și se primește totul la cea 
mai .înaltă temperatură.

Nefiind asigurat cu un pu
blic pe măsura cerințelor și a 
posibilităților, spectacolul la 
care ne referim, a avut o por
nire înt.r-o anumită măsură 
crispată. Dar, spre satisfacția 
celor care l-an urmărit, acto
rii au reușit să-și regăsească 
ritmul și căldura pe care apoi 
le-au transmis cu o generozi
tate nedisimulată.

Apreciind în ansamblu re
vista muzicală „Sus cortina la 
cetate” se poate spune cu cer
titudine că ea se înscrie in
contestabil în galerie celor 
mai bune succese ale colecti
vului de teatru devean. E o 
dovadă nouă de hărnicie,, de 
strădanie, e un rezultat frn- 
nios ăl căutărilor; W confirma
re a rolului do teatru orientat 
spre cele mai arzătoare prn- 
biomo ale zilei, pentiu care a 
militat pe tot parcursul exis
tentei sale.

Si acum, ca întotdeauna de 
altfel, ansamblul de actori s-a 
nrezentat pe scenă în aceeași 
tinută de strălucitoare tinere
țe, de optimism, dv veselie

clocotindă și molipsitoare. 
Din clipa atacării primelor a- 
corduri din uvertură și pîna 
la ultima notă din final, spec
tacolul curge vijelios, alert și 
foarte bine, armonizai ; muzi
ca susține firesc textul, aces
ta ideile majore ne care le 
servește original și totul e a- 
șoaat intr-un decor și o costu
mație pline de elegantă și fan
tezie.

In ce privește comportarea, 
dăruirea scenică, o greu să 
se facă o diferențiere. Nu es
te nici măcar unul despre ca
re să se poată spune că nu a 
dat tot ce a putut. Cîntecelo 
melodioase, interpretate cu 
sinceritate și căldură, textele 
inedite, de umor spontan, in
terpretate cu nerv și la nuan
ța cea mai corespunzătoare au 
cules pe timpul celor două o- 
re, adeseori ta scenă deschisă, 
îndelungi și binomorit-afe a- 
p la tize.

Elementul de greutate și a- 
proape tot timpul prezent în 
scenă, rămîne a ti corpul de 
balet, cu referiri speciale — 
fără a scădea cu nimic dîn 
meritele celorlalți la cuplul 
solilor Eli și Tică Hanea. Li
bretele pe baza cărora au fost 
lucrate dansurile au urmărit 
aspectele cele mai semnifica
tive și majore ale Realităților 
de pe meleagurile hunedorene, 
fiind realizate coregrafic cu o 
deosebită putere de sugestie.

Prin întreaga sa concepție, 
spectacolul se relevă — ab- 
slrăqînd păTtile de satirii — 
ca un adevărat poem închinat 
muncii, omului stăpîn deplin 
pe această muncă, patriei, fru
museților și bogățiilor sale, 
Se impune sub acest aspect 
în mod deosebii, tabloul final, 
construit pe un motiv cte [pu
ternic patriotism, generator de 
profundă emoție.

Compartimentul orchestrei 
îsi aduce la rîndul său cu de
zinvoltură contribuția, asigu- 
rînd o partitură bine pusă la 
punct. Cil. privește luminile 
și acestea mi servit meritoriu 
calitatea spectacolului, remar- 
cîndu-se în multe rînduri prin 
subtilitate si rafinament.

Purtînd cu sine un masaj 
dp mare vibrație, remareîn- 
du-se în mod deosebit prin 
specific, spectacolul de revis
tă muzicală „Sus cortina Ș la 
cetate” se situează Ia cota su
perioară a înțelegerii sensului 
major pe care trebuie să-l în
registreze manifestările cul- 
tural-artîstice. Scos la lumina 
rampei în zilele cînd întregea 
tară sn află în plină efervescen
tă, pregătindu-se să întimpine 
cea de-a 25-a aniversare a 
Republicii, acesta constitute; o 
dovadă în plus că Teatrul He 
estradă-revista Deva, păstrează 
și dezvoltă, dînd noi valențe 
meritoaselor sale tradiții,, (ie 
militant neobosit pe frontul 
ideologic al partidului

V. DAN

De la Comisia pentru organizarea funeraliilor 
academicianului Henri Coandă

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor academicianului 
Henri Coandă comunică :

Pentru ca cetățenii să-și 
poată lan rămas bun de la 
acad. Henri Coandă, sicriul 
cu corpul defunctului va fi 
depus în aula Academiei Re- 
publici! Socialiste România.

Publicul va avea acces 
luni, intre orele 12-15, și 
marți, între orele 9,30-11,30. 
Adunarea de doliu va avea 
loc marți, Ia ora 12, după 
care cortegiul funebru va 
porni de la Academia Repu
blicii Socialiste România Ia 
cimitirul Belu, unde va avea 
Ioc înhumarea.

ANUNȚA
publicul consumator că primește înscrieri pentru

PETRECEREA

REVELIONULUI
1972—1973

organizat la unitățile dinValea Jiului după cum ur
mează :

- La restaurantele Tic-Tac, Carpati și Paringu! 
din Petroșani;

- La restaurantul Cotnari din Lonea

- La restaurantul Transilvania din Petrila

- La restaurantele Straja și Perla din Vulcan

- La restaurantele Minerul și Cina dih Lupeni.

Unitățile văr asigura meniuri cu un bogat sor
timent de preparate culinare și băuturi afese.

Muzică, dans, surpriză într-o ambianță plăcută 
și deservire ireproșabilă.

Lacurile fiind liimtate, consumatorii 
să rețină mese din timp.
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re-

NEW YORK 25 — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite: 
Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. și-a continuat dezba
terile asupra punctului vizînd 
întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața in
ternațională, înscris — din i- 
nițiativa României — pe or
dinea de zi a sesiunii.

Principalele puncte de
per ale intervențiilor vorbito
rilor, în cursul dezbaterilor, 
au fost necesitatea adoptării 
unor măsuri eficiente pentru 
întărirea rolului O.N.U. în 
viața internațională, reafirma
rea solemnă a atașamentului 
statelor membre la principi
ile și obiectivele înscrise în 
Carta Națiunilor Unite și ur
mărirea neabătută, de către 
toate țările, a transpunerii lor 
în practica relațiilor externe.

Reprezentantul permanent al 
Suediei, Olf Rydbeck, a subli
niat, în cuvintul său, că în 
conformitate cu poziția politi
că adoptată de guvernul sue
dez, de a contribuții la edifi
carea unor relații pașnice și 
mai raționale în lume, anco
rate în principiile Cariei Na
țiunilor Unite, „este cît se 
poate de normal interesul ac
tiv pe care il manifestă Sue
dia față de propunerile meni
te să întărească rolul O.N.U. 
în menținerea păcii și secu
rității, în dezvoltarea coope
rării între toate națiunile.

Reprezentantul Suediei a fă
cut apel la guverne să adop
te o poziție mai 'realistă față 
de problemele ce confruntă 
astăzi omenirea și să se trea
că, în comun, la găsirea so
luțiilor lor.

Referindu-se la proiectul de 
rezoluție, reprezentantul Sue
diei a subliniat că „documen
tul supus dezbaterilor de Ro
mânia, împreună cu celelalte 
25 de state coautoare oferă 
guvernelor noastre posibilita
tea de a-și spune părerile în 
legătură cu o mare arie de 
probleme și de a avansa, pro
puneri de măsuri și mijloace 
pentru întărirea rolului O.N.U. 
în viața internațională".

Luînd cuvintul. reprezentan
tul Argentinei, Guillermo Ar
naud, a spus ; „Am studiat cu 
o deosebită atenție proiectul 
de rezoluție vizînd întărirea 
rolului O.N.U. în menținerea 
păcii și securității internațio
nale, dezvoltarea cooperării în
tre toate națiunile și promo
varea normelor 
ternațional în 
state.

A luat apoi 
cia Robles, 
permanent al 
O.N.U., care, după ce a expri
mat „deosebita satisfacție a 
delegației mexicane pentru în
scrierea pe agenda prezentei 
sesiuni a punctului privind 
creșterea rolului O.N.U. în 
viața internațională", a subli
niat că „titlul acestei iniția
tive a fost judicios ales, el e- 
vidențiind 
rii rolului 
lății sale 
mentale''.

drcptului in- 
relațiile dintre

cuvin tul Gar- 
reprezentantul 

Mexicului la

necesitatea crește- 
O.N.U. și a eficaci- 

în domeniile funda-

■Ar
Dezbaterile în plenul Adu

nării Generale asupra inițiati
vei românești vor continua 
luni dimineața. Pe lista vorbi
torilor se mai. află înscriși în
că 21 de reprezentanți ai sta
telor membre.

vO.N.U.

Rezoluția adoptată de Comitetul 
pentru probleme economice

NEW YORK 25 — Cores
pondență de la Constantin A- 
lexandroaie : Extinderea cola
borării dintre Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare (PNUD) și Organizația 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (ONUDI) 
formează obiectul unei rezo
luții elaborate de 16 state, 
printre care si România, și a- 
doptată in unanimitate de Co
mitetul pentru problemele e- 
conomice al Adunării Gene
rale a O.N.U.

Subliniind „rolul central al 
ONUDI în cadrul activităților 
O.N.U. în domeniul dezvoltă
rii industriale" și relevînd 
„importanța industrializării 
pentru realizarea cu succes a 
scopurilor strategiei dezvoltă
rii industriale din cel de-al 
doilea deceniu al dezvoltării", 
rezoluția celor două organis
me, PNUD și ONUDI, să-și in-

tensifice colaborarea pentru 
concentrarea eforturilor lor în 
vederea sprijinirii progresului 
social și economic al țărilor în 
curs de dezvoltare. De aseme
nea, rezoluția subliniază „ne
cesitatea întăririi legăturilor 
dintre ONUDI și statele în 
curs de dezvoltare prin inter
mediul 
cialiști 
lizării, 
pentru 
lor operaționale ale ONUDI a 
fost pe deplin recunoscută, în 
special în ce privește elabora
rea și aplicarea programelor 
pe termen lung dintr-o țară 
dată și promovarea unor mă
suri speciale de asistență pen
tru cele, mai puțin dezvoltate 
țări din grupul țărilor în curs 
de dezvoltare".

programului de spe- 
în domeniul industria- 

a cărei importanță 
extinderea programe-

II HOTĂRlI» A t.C. M P.C.U.S Inaugurarea hidrocentralei
MOSCOVA 25 /Agerpres). 

Comitetul Central al P.C.U.S. 
a aprobat experiența activită
ții organizațiilor de partid de 
la combinatele de plumb și 
zinc din Ust-Kamenogorsk și 
de minereu de fier 
haș (Kazahstan) în 
rea colectivelor la 
unor indici înalți în

din Bal- 
mobiliza- 
atingerea 
folosirea 

complexă a minereului.
In hotărîrea adoptată 

C.C. al P.C.U.S. în legătură 
cu experiența organizațiilor de 
partid de la cele două com
binate se arată că la multe 
întreprinderi metalurgice se

de

desfășoară o activitate insu
ficientă pentru reducerea con
sumului de metal, sulf și alte 
materii prime. Hotărîrea re
comandă Ministerului Metalur
giei Neferoaselor să înlăture 
lipsurile existente și să gene
ralizeze experiența colective
lor menționate și trasează ca 
sarcină comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste din 
republicile unionale, comitete
lor de partid de ținut, regio
nale și orășenești să îndrume 
permanent organizațiile de 
partid și colectivele de mun
că spre folosirea rațională a 
materiei prime. »

zaireze de la Inga
KINSHASA 25 (Agerpres). 

Președintele Mobutu Șese 
Seko a inaugurat, vineri, în 
cadrul manifestărilor organiza
te cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Zair, primul ba
raj din cadrul vastului proiect 
hidroenergetic de la Inga, de 
pe fluviul Zair (noua denumi
re a fluviului Congo) — o- 
biectiv de o însemnătate deo
sebită pentru dezvoltarea 
conomică a țării.

Energia electrică produsă 
centrala barajului, a cărei 
pacitate în această primă
tapă este de 300 000 de kW, 
va fi destinată nevoilor dez
voltării industriale și consu
mului în capitală. Astfel, prin- 
tr-o linie de 2 500 km, cea 
mai lungă din lume, barajul

e-

de 
ca- 
e-

Suharto la Roma

(Urmare din pag. 1)

resurse

pa
sau

de 
ex-
de

A

ROMA 25 (Agerpres). — 
Cea de-a doua zi a vizitei o- 
ficiale pe care președintele 
Indoneziei, generalul Suharto, 
o efectuează la Roma a fost 
marcată de semnarea unui a- 
cord de cooperare tehnică și 
științifică între cele două țări. 
Totodată, președintele indone-

zian și-a continuat consultări
le cu ■ oficialitățile țării gaz
dă, conferind cu ministrul de 
externe italian, Giuseppe Me
dici. In cursul întrevederii, 
informează agenția ANSA, au 
fost abordate o serie de pro
bleme de interes reciproc, în
tre care evoluția situației în 
sud-estul asiatic.

de la Inga va furniza energie 
minelor de cupru din provin
cia Shaba, a căror producție 
va fi dublată în acest mod, 
precum și unui nou complex 
industrial incluzînd o uzină 
de oțel.

încheierea lucrărilor de la 
Inga și a celorlalte instalații 
complementare care vor fi rea
lizate pe fluviu Zair vor ri
dica, în 1976, producția de e- 
nergie electrică a 
milioane kW.

La ceremonia 
de la Inga au fost 
fii de stat din alte șapte țări 
africane'! Gabon, Guineea E- 
cuatorială, Zambia, Camerun, 
Republica Africa Centrală, Re
publica Po-pulară Congo și 
Tanzania.

tării la 30

inaugurării 
prezenți șe-

Cercetări infructuoase

Convorbiri

In sprijinul eliberării popoarelor din Angola
l Declarația secretarului executiv

al Comitetului eliberării al 0. U. A >

DAR ES SALAAM 25 (A-
gerpres). — Partidul African 
al Independenței din .Gujijeea- 
Bișsau și Insulele Capului. 
Verde (PAIGC) controlează 
peste 80 la sută din întreg te
ritoriul țării, iar încercările 
autorităților colonialiste por
tugheze de a-și menține domi
nația în Guineea-Bissau sînt, 
sortite eșecului, a declarat se
cretarul executiv al Comitetu
lui eliberării al Organizației 
Unității Africane, Hașim Mbi
ta, la încheierea vizitei efec
tuate în acest teritoriu. Im- 
părtășindu-și impresiile după 
această vizită, secretarul exe-

al Comitetului eliberă- 
O;U.A. a declarat că 

din Guineea;Bissau 
mișcării

cutiv ■ 
rii al 
poporul 
sprijină 'conducerea 
de eliberare națională> și în
treaga activitate a acestuia 
pentru organizarea vieții poli
tice, economice și 'sociale ' îr>' 
regiunile eliberate. In aceste 
regiuni, forțele patriotice,' a 
declarat I-lașim Mbita, școlile, 
magazinele, spitalele își des
fășoară activitatea în n1wl 
normal,- iar. populația are po
sibilitatea de a se aproviziona 
cu bunuri de consum prin re
țeaua magazinelor cooperatis
te.

din Angola, Guineea-Bissau și 
Mozambic. El a lăsat să se în
țeleagă că, pentru O.U.A. sin
gurii reprezentanți autentici ai 
acestor1 popoare „sînt mișcări
le de eliberare națională", ca- 
r.e luptă împotriva colonialis
mului portughez.

Secretarul general al O.U.A. 
a precizat, totodată, că O.U.A. 
este gata să faciliteze începe
rea negocierilor dintre repre
zentanții guvernului de la Li
sabona și cei ai mișcărilor de 
eliberare națională.

La rîndul său, 
Neto, președintele 
Populare pentru
Angolei (M.P.L.A.), care se află 
într-o vizită oficială la Rabat, 
a declarat că mișcarea pe ca
re o conduce „este gata să 
disctite cu Portugalia". El a 
relevat că M.P.L.A. se pronun
ță pentru „o soluție politică" 
a luptei popoarelor din colo
niile portugheze, întrucît „a- 
cesta ar evita războiul și vio
lența".

Agostinho 
mișcării 

Eliberarea

Apelul secretarului
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). 

Secretarul general al Organi
zației Unității Africane, Nzo 
Ekhangaki, a lansat un apel 
țărilor occidentale, cerîndu-le 
să determine guvernul portu-

generai al 0. U. A.
ghez să accepte rezoluția 
Consiliului de Securitate, prin 
care se cere Portugaliei să 
pună capăt operațiunilor sale 
militare și tuturor actelor re
presive împotriva popoarelor

tru construirea altor nave, 
tonaj mai mare, necesare 
ploatării marilor 
pește ale țării.

..Marinarii ’străini care 
răsese porturile Hon Gai 
Cua Ouy, nu vor uita nicio
dată coasta golfului Ha Long, 
scăldată în razele luminoase 
ale soarelui. Vegetația luxuri
antă, de un verde crud, stră
juită în depărtare de înălțimi

le unor munți maiestuoșî de 
un verde închis, creează, împre
ună cu albastrul mării ce se 
îndepărtează un spectaculos 

joc de culori. De aici porneș
te pe toate meridianele glo
bului, cărbunele, una dintre 
bogățiile de preț ale acestor 
meleaguri. Apreciate Ia cîte- 
va miliârde de tone, rezervele 
de antracit, un antracit aproa
pe pur, sînt exploatate în pro
vincia Ouang Ninh, în zonele 
Mao Khe—Uong Bi și 
Gai—Cam Fa. Vizitînd 
Gai—ui, de pildă, rămîi 
presionat de eforturile 
s-au depus pentru mecanizarea 
lucrărilor. Excavatoare gigan
tice, basculantele de 30 tone, 
trenurile electrice au permis 
brigăzii conduse de Vu Van 
Duc să obțină o producție zil
nică de 200 tone cărbune. Da
că, în 1971, minerii de aici 
și-au îndeplinit planul anual 
cu 53 de zile mai devreme, a- 
nul acesta angajamentul luat 
prevede o sporire a sarcinilor 
de plan cu 30 Ia sută.

Eroism demonstrează și 
ce au învățat, săptămîni 
luni în șir sub ploaia 
bombe. Nguyen Tien Cat. 
simplu învățător din satul Cam 
Binh spunea cu o voce calmă 
și măsurată: „Producția este 
zăvorul, iar cultura este cheia 
care poate să-l deschidă". Este 
un mod de a gîndi pe care îl 
întîlneșfi pretutindeni în R. D. 
Vietnam, un mod care, poate, 
explică faptul că Ia ora actua
lă 7 milioane de elevi continuă 
să învețe, chiar dacă școlile 
lor au fost transformate în rui
ne, iar 260 000 de studenți 
frecventează, cu gîndul la 
Vietnamul de mîine, amfitea
trele și laboratoarele, pentru 
a deveni reconstructorii și 
constructorii viitorului țării 
lor.

Kissinger —
PARIS 25 (Agerpres). — O 

nouă întrevedere a avut , loc 
la Paris între Le Duc Tho, 
consilierul special al delega
ției R.D.V. la convorbirile de 
la Paris în problema Vietna
mului, Henry Kissinger,

Le Duc Tho

A Intr-un interviu acordat 
ziarului „Die Burger", din Ca
petown, cunoscutul 
Christian Barnard a anunțat

consilierul special al președin
telui S.U.A. pentru probleme
le securității naționale.

Ca și cele precedente, în
trevederea din 25 noiembrie 
a avut un caracter confiden
țial.

WASHINGTON 25 (Ager
pres); — La peste șase săptă- 
mîni după dispariția, la scurt 
timp în urma decolării din An
chorage (Alaska), a avionului 
care îl transporta pe Hale 
Boggs, liderul majorității de
mocrate din Camera Repre
zentanților a Congresului 
S.U.A., împreună cu alte trei 
persoane, vineri a fost hotă- 
rîtă sistarea cercetărilor na
vale și aeriene care, cu toa
tă intensitatea lor, s-au dove
dit infructuoase. După efec-

tuarea unor misiuni totalizînd 
peste 3 600 ore de zbor și cer
cetarea unei suprafețe de cir
ca 518 000 kilometri pătrați, a- 
paratele participante Ia ten
tativele de salvare a celor dis
păruți n-au putut raporta de- 
cît descoperirea epavelor u- 
nor mai vechi catastrofe ae
riene sau maritime, fără a 
găsi însă pe Boggs și tovarășii 
săi de drum sau avionul la 
bordul căruia aceștia au dis
părut.

Reevaluarea yenului ar putea
surveni la începutul anului viitor"

Anticipînd o nouă reevalua
re a yenului, firmele japone
ze angajate în export au sta
bilit cursuri de schimb arbi
trare, variind între 270 și 280 
yeni pentru un dolar (Actuala 
paritate oficială medie este de 
308 yeni pentru un dolar). O 
parte a experților monetari 
de la Ministerul Finanțelor și 
Banca Japoniei admit 
că nu pot avea în 
vreun mijloc eficient 
tare a reevaluării..

Guvernul pregătește 
portant proiect de buget su
plimentar, destinat să stimule
ze cererea interna și să redu
că surplusul în continuă creș
tere al balanței de plăți. Dar 
dacă măsurile preconizate se 
vor dovedi, într-adevăr, efici
ente 
mare semn

Comerțul 
s-a soldat 
un surplus de 
dolari, rczervelb oficiale 
aur și devize ale tării ridicîn- 
du-se la 16 489 milioane do-

deschis 
vedere 

de evi-

ii n i in

într-adevăr, 
aceasta constituie un 

de întrebare, 
exterior japonez 
în septembrie cu 

920 milioane 
în

sînt însă luate in 
și fondurile în do- 

în

lari. Dacă 
considerare 
lari deținute de Japonia 
străinătate, totalul rezervelor 
se cifrează la aproximativ 
20 000 milioane dolari nivel la

economiei naționale 
că ritmul de crește- 

continua actualul

domeniul 
apreciază 
re își v.a 
curs ascendent, dacă valoarea 
yenului, va fi sporită cu pînă 
la 6,21 la sută. Institutul pro-

DIN PRESA STRĂINĂ

care — se relevă în general 
— reevaluarea devine impera
tivă.

Oficialitățile bancare și chiar 
experții financiari guverna
mentali par să considere că 
yenul va trebui reevaluat din 
nou cu aproximativ 10 la sută, 
în ianuarie sau februarie 1973. 
Se pune întrebarea cum va fi 
afectată economia japoneză da
că reevaluarea va avea loc în- 
tr-un viitor apropiat. ■

Institutul pentru cercetări în

nostichează un ritm de 10,3 
la sută pentru 1972, de 11,5 la 
sută pentru 1973 și de 11,7 la 
sută pentru 197.4. Banca Mit
subishi estimează, la rîndul 
său, că și în condițiile în ca
re reevaluarea va fi de ■’ 10 
la sută, ritmul de creștere a 
produsului 
depăși cu

Făcînd
tă, Banca
ciază că,
fi reevaluat

național brut va 
mult 10 la sută în 

notă discordan- 
Sumitomo apre- 
dacă yenul va 

cu 10 la sută

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nt. 90, telefon t 1662

Hon 
Ho 
im- 

care

cei 
și 

de 
un

în aprilie sau iunie 1973, rit
mul de creștere va scădea cu 
3,1 la sută în cursul exerci
țiului financiar 1973, stabilin- 
du-se la aproximativ 8 la su
tă. Banca afirmă, de aseme
nea, că reevaluarea va 
ca efect reducerea cu 
2 200 milioane dolari a 
plusului comercial în 
1973. Estimări recente 
ciale indică' pentru exercițiul 
financiar curent un surplus 
comercial de peste 9 000 mi
lioane dolari .

Motivînd aceste previziuni, 
băncile și institutele consul
tate relevă, între' altele, că 
majoritatea firmelor au adop
tat deja măsuri menite să a- 
tenueze impactul reevaluării 
revenind după realinierea mo
netară din decembrie 1971, 
cînd valoarea yenului a fost 
sporită cu 16,88 la sută, o no
uă modificare a parității mo
nedei naționale nu mai este de 
natură să aibă vreun efect 
psihologic.

(„THE JAPAN TIMES")

avea 
circa 
sur- 
anul 

neofi-

chirurg

că s-a alăturat Partidului U- 
nit de opoziție, și că va can
dida pentru un loc în parla
ment. El a arătat că, intrind 
în viața politică, nu va aban
dona practicarea activității 
sale chirurgicale.

Explicînd semnificația ac
țiunii sale, Christian Bar

nard a arătat că el este con
știent de necesitatea unor 
schimbări în ceea ce privește 
politica guvernului de Ia Pre
toria.

® După cum relatează a- 
genția M.T.I., la Budapesta 
au avut loc convorbiri între 
delegații guvernamentale ale 
R.P. Ungare și R.F. a Germa
niei în legătură cu dezvoltarea 
comerțului și colaborării teh- 
nico-științifice bilaterale. Ca 
urmare a acestor convorbiri, 
la 24 noiembrie, a fost parafat 
un protocol.

Potrivit datelor preliminare, 
în anul. 1972, volumul schim
burilor bilaterale. de mărfuri 
va fi, , în expresie bănească, 
egal cu 1,5 miliarde mărci 
vest-germane.

A In R.P.D. Coreeană au 
început adunările pentru de- 
seftinâreă candîd'ațllol în ve
derea alegerilor de deputați 
în Adunarea Populară 
mă. La prima adunare, 
avut Ioc la Hytcheun, 
prezentată candidatura
șului Kim Ir Sen, informează 
agenția A.C.T.C.

Supre- 
care a 
a fost 

tovară-

A Referendumul stabilit 
de autorități în vederea apro
bării noii constituții filipine- 
ze va avea loc la 15 ianuarie 
anul viitor. Noua constituție 

prevede între altele, transfor
marea actualului regim din 
Filipine, într-un regim parla
mentar.

A Ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice 
Schumann, a Drimit ta Ouai 
D’Orsay, pe Henry K’ssinger, 
consilier special al președinte
lui Nixon pentru problemele 
securității naționale, — rela
tează agenția France Presse. 
Kissinger a informat, cu a- 
ceastă ocazie, pe șeful diplo
mației franceze asupra stadiu
lui convorbirilor desfășurate

TELEX SPORT TELEX
MELBOURNE - 25 (Ager

pres). — In cadrul semifina
lelor turneului internațional 
de tenis de la Melbourne, 
Geoff Masters (Australia) a 
obținut o suprinzătoare vic
torie cu 7-6, 1-6, 7-5, 6-2, în 

veteranului australian 
Rosewall. Masters care 
în vîrstă de 22 ani aeste

jucat excelent. El îl va în- 
tîlni în finală pe un alt ve
teran al tenisului austra
lian Mal Anderson, în vîrs- 
tă de 37 de ani.

In cadrul emisiunii ..Sport 
și muzică" de astăzi, postu
rile noastre de radio vor 
prezenta, începînd. de la ora 
13,45 aspecte de la meciul 
internațional de rugbi Ro- 
mânia-Franța și de la în- 
tilnirile campionatului cate
goriei A de fotbal. Trans
misia se va face pe progra
mul 1.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
La Cerepoveț (U.R.S.S.) au 
continuat întrecerile compe
tiției internaționale de ho
chei pe gheață pentru ju
niori „Cupa Prietenia". E- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 7-2 (3-1, 3-1, 1-0) 
echipa României.

STOCKHOLM 25 (Ager
pres). — S-au încheiat pro
bele pe echipă din cadrul 
campionatelor internaționale 
de. tenis de masă ale Scan- 
dinaviei, care au loc îw. o- 
rașul suedez Boras. In pro
ba masculină, victoria a re- 

, venit echipei Iugoslaviei, 
care, in finală, a dispus cu 
scorul de 3-1 de echipa Ce
hoslovaciei. In semifinale, 
echipa Iugoslaviei intrecuse

în ultimele zile 
Franței cu Le Duc 
Iier al Delegației 
nam la conferința
în problema vietnameză.

în capitala 
Tho, consi-
R.D. Viet- 

de la Paris

• Consiliul de Securitate se 
va întruni luni, la ora 15,00 
G.M.T., pentru a examina ra- 
p'dt'ttii Itil Albert Escher, re
prezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. pen
tru problema Namibiei.

A Potrivit acordului de nor
malizare a relațiilor îndo-pa- 
kistaneze, intervenit la Simla 
între premierul 
șl președintele 
Bhutto, India a 
pakistaneze 423 
militari bolnavi sau răniți, ca
re s-au 
indian 
cetării 
între 
odată, 
vernul 
trierea 
de naționalitate pakistaneză.

Tndira Gandhi 
Zulfikar Aii 

nredat părții 
de prizonieri

aflat pe teritoriul 
din momentul în- 
conflictului militar 

cele două țări. Tot- 
el a arătat că gu- 

Indiei a asigurat repa- 
altor 585 de persoane

A Petăr Mladenov, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, aflat într-o vizită o- 
ficială la Ankara, a fost pri
mit de președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay. Au fost 
discutate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de bună vecinătate 
dintre Bulgaria și Turcia 
relatează agenția B.T.A.

succesiv, în Volta Superioară 
și Republica Togo, sosind. în 
seara aceleiași zile, la Paris.

A Finlanda a recunoscut o- 
ficial Republica Democrată 
Germană și Reptiblica Federa
lă a Germaniei, a! făcut cunos
cut Ministerul Afacerilor Ex
terne de la Helsinki. Hotărîrea 
a fost adoptată în cursul unei 
reuniuni a cabinetului de mi
niștri finlandez.

A Trimisul special Ager
pres, Vasile Crișu, transmite: 
Potrivit unui comunicat dat 
publicității la Bonn, fracțiunea 
social-democrată a celui de-al 
7-lea Bundestag se va întruni, 
în prima sa ședință, Ia 29 no
iembrie. Pe ordinea de zi a 
ședinței se află înscrisă, între 
altele, alegerea președintelui 
fracțiunii. Așa după cum s-a 
anunțat, conducerea fracțiunii 
a propus, în unanimitate, ca 
în această funcție să fie rea
les Herbet Wehner.

A „Cosmos-537" este noul 
satelit artificial al Pămîntului, 
lansat în Uniunea Sovietică 
la 25 noiembrie — informează 
agenția 
destinat 
spațiului 
gramului

TASS. Satelitul este 
continuării explorării 
cosmic, potrivit pro- 
anunțat.

cu 3-1 selecționata R.P. Chi
neze, iar Cehoslovacia în
vinsese cu 3-1 Japonia.

Proba feminină a fost câș
tigată de echipa R. P. Chi
neze, învingătoare în finală 
cu 3-1 în fața' Cehoslovaciei.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
La San Antonio continuă 
turneul internațional mascu
lin de șah. După 5 runde, 
în fruntea clasamentului se 
află Karopv (U.R.S.S.) cu 3,5 
puncte și o partidă între
ruptă. El este urmat de Pe
trosian (U.R.S.S.) cu 3 punc
te și o partidă întreruptă. 
Keres (U.R.S.S.) ocupă lo
cul trei cu 2.5 puncte și o 
partidă întreruptă. In run
da a 5-a, cei trei fruntași ai 
clasamentului au întrerupt 
partidele cu Suttles (Cana
da). Smith (S.U.A). și, res
pectiv, Larsen (Danemarca)

SOFIA 25 (Agerpres). — 
S-a încheiat turneul zonal 
feminin de la Pernik. In ul
tima rundă, liderele au ju
cat prudent, pentru a-și 
menține pozițiile fruntașe. 
Astfel, partidele Nicolau-E- 
retbva. Baumstarck-Gheor- 
ghieva și Haar-Veroczi s-au 
încheiat remiză. Karakaș, 
reușind s-o învingă pe Vo- 
kralova, a intrat în plutonul 
liderelor.

> 'In felul acesta, Baums- 
tarck (România), Nicolau 
(România), Karakas (Unga
ria) și Veroczi ^Ungaria) au 
acumulat 8,5 puncte, iar 
pentru desemnarea celor 
trei șahiste ’. care • vor parti
cipa la turneul interzonal 
se va disputa un meci de 
baraj.

«

• Președintele 
Georges Pompidou, 
cheiat vineri vizita 
de cinci zile pe care

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 390

Franței, 
și-a în- 

oficială 
a făcut-o.

Numărul mare de șomeri din Anglia, (peste 1 000 000), 
creșterea nestăvilită a prețurilor Ia bunurile de larg con
sum, mărirea chiriilor și a costului transporturilor, etc. 
toată această situație de inst abilitate economică, creează 
derută în jurul cetățeanului de rînd.

In clișeu: Cetățeanul en glez prins în noianul de pro
bleme, nu mai știe nici el care este de fapt problema cea 
mai importantă pentru el; de aceea cere smerit „scăderea 
taxelor".


