
Astăzi, /a Petroșani are loc
Conferința municipală de partid

Succes deplin 1

Brigadierul Eugen Voicti de la mina Petrila, unul din 
harnicii mineri ai acestei exploatări și despre a cărui rezul
tate frumoase se vorbește lună de lună, plănuiește cu orta
cii din schimbul său randamentul pe care-1 vor da în abataj.

Breviar

Astăzi, în sala mare a Casei de cultură din Petroșani 
se desfășoară lucrările Conferinței organizației municipale 
de partid.

Eveniment de majoră însemnătate în viața comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, conferin
ța are loc într-o perioadă de amplă angajare a întregului 
popor, sub imboldul hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului din acgst an, și a hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 20-21 noiembrie, privind intensificarea ritmului 
de dezvoltare social-economică a patriei.

In acest context, căruia pentru Valea Jiului i se adau
gă, ca o dimensiune aparte, vizita de lucru întreprinsă de 
conducerea superioară de partid în luna septembrie, indi
cațiile prețioase ale secretarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, pentru reașezarea activită
ții economice pe noi căi ale eficienței, conferința va dez
bate problemele dezvoltării în continuare a municipiului, 
activitatea desfășurată de organizațiile de partid din în
treprinderi și instituții în conducerea vieții politice, eco
nomice și social-culturale, va jalona principalele direcții 
ale activității în etapa următoare. Chemată să facă o te
meinică și exigentă analiză, critică și autocritică, a activi
tății desfășurate in perioada scursă de Ia precedentele ale
geri pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea, 
ale Conferinței Naționale, ale comitetului județean de partid 
și a hotărîrilor proprii, Conferința municipală de partid 
va adopta măsuri menite să deschidă noi orizonturi în ac
tivitatea fiecărui colectiv, a fiecărei organizații de partid, 
va contura sarcinile de viitor pe măsura potențialului crea
tor al harnicelor colective de muncă ale Văii Jiului.

Minerii, constructorii, metalurgiștii, filatorii, toți oa
menii muncii din municipiul nostru, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități privesc cu încredere nețăr
murită spre partid, conducătorul iubit care îndrumă cu 
fermitate poporul nostru pe calea înfăptuirii celor mai înal
te idealuri ale celor ce muncesc — idealurile făuririi unei 
societăți prospere, civilizate, înfloritoare. De aceea, ei ur
mează cu încredere cuvîntul partidului, îndemnurile sale, 
muncesc cu dăruire și pricepere, depun multă energie crea
toare pentru înfăptuirea cit rtai exemplară a obiectivelor 
programului de dezvoltare accelerată a țării, pentru înde
plinirea înainte de termen a planului cincinal, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

In preajma unui eveniment pe care întreaga țară îl 
întimpină cu realizări sporite aniversarea unui sfert de 
veac de Ia proclamarea Republicii — și colectivele de mun
că din Valea Jiului și-au intensificat eforturile pentru a 
înscrie pe graficele de producție realizări cit' mai sporite, 
pe măsura tradiției de muncă a Văii Jiului. La Lupeni, Pe
trila, Vulcan și celelalte localități, munca plină de abnega
ție, de pasiune și dăruire, reflectă adeziunea fierbinte a 
oamenilor muncii față de întreaga politică a partidului și 
statului nostru, dorința lor vie de a transpune în fapt prin
cipiile acestei politici, înțelepte și clarvăzătoare, care că
lăuzește întregul popor spre comunism.
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Spiritul d® creativitate în depHnă afirmare
O inovație prețioasă, eficientă

Ia „Viscoza“ Lupeni

—-------------
vorba de agregatul com
plex pentru siderurgie — 
o premieră românească în 
acest domeniu. Agregatul, 
prevăzut cu cabină, platfor
mă de conducere pe linie 
de fier uzinală, cupe, benzi 
rulante și comenzi grupa
te este folosit la încărcarea 
și descărcarea în depozite a 
materiei prime necesare 
furnalelor. Dispunînd de 
un înalt grad de tehnicita
te, agregatul lucrează la o 
capacitate orară de 750 mc.

Primul agregat de acest 
fel a și fost expediat Com
binatului 
Galați — 
i >gat.

Săptămîna viitoare se 
deschid cursurile învăță 
mîntului seral de subingi- 
nerie. Cursurile, care vor 
funcționa în 56 de ma.ri u- 
zine și întreprinderi din ța
ră, vor fi frecventate dc 
peste 3 000 muncitori, maiș
tri și tehnicieni — absol
venți ai liceelor sau ai al
tor școli echivalente — se
lecționați în baza unui exa
men de admitere.

Noile secții de subingi- 
neri sînt profilate în dome
niile electronicii, electroteh
nicii, energeticii, mecanicii 
fine, tehnologiei construc
țiilor de mașini, utilaj chi
mic, metalurgiei, chimiei 
industriale, materialelor de 
construcții, transporturilor, 
industriei lemnului și con

strucției.
★

siderurgic de la 
unde a fost omo-

★
La Slănic—Prahova a fost 

amenajat un original com
plex sanatoriul, amplasat 
la circa 40 de metri Sub pă- 
mint în galeriile vechii ex
ploatări de sare. La supra
față au fost date în folo
sință o serie de clădiri ca
re găzduiesc cabinete medi
cale, o eantină-pensiune Și 
alte dependințe.

ce constă, în fond, această inova- 
aplicarea sistemului menționat la 
răsucit Schweiter (trebuie să sub- 
în cca. 2 ore, mașina poate fi 
loc și redată vechii întrebuințări

vedem în 
ție ? Prin 
mașina de 
Iiniez că; 
montată la
— adică să răsucească firul!), se reduce ope
rația I la ringul Textima, mărindu-se opera
ția a Il-a, în final putîndu-se prelucra cca. 
10 tone de sfoară viscoză .în plus pe an, fo- 
losindu-se în întregime firul subțire (deseu) 
care nu se puteau prelucra ca sfoară înain
tea aplicării acestei inovații. Iar dacă ne-am 
referi la eficiența acestei inovații, vă rog sti
mați cititori să rețineți că astfel se obțin în
semnate economii la prețul de cost al firelor. 
Adăugați la aceasta o reducere considerabilă 
a deșeului, o deservire ușoară și în deplină 
siguranță și vă veți da 
ța și eficiența inovației 
ai fabricii noastre.

In vederea realizării obiectivului major e- 
nunțat sintetic: „cincinalul înainte de ter
men", colectivul fabricii „Viscoza" Lupeni . își 
dă seama că, orice pas făcut înainte spre cîș- 
tigarea acestei bătălii, e un bun prețios, iar 
în cadrul acestui amplu efort colectiv, un rol 
nu mic (dar cîteodată, din păcate, neglijat!) 
îl are mișcarea de inovații și raționalizări.

Că astfel gîndesc cadrele de bază ale fa
bricii o dovedește, între altele, și spiritul de 
creativitate al șefului de echipă Gheorghe 
Mesaroși și al maistrului mecanic Iosif Ul
man, ambii din cadrul secției finisaj textil, 
care au realizat o inovație extrem de preți
oasă numită „Sistem de cablare a firelor la 
mașinile de răsucit Schweiter". Prin punerea 
în aplicare a acestei inovații se asigură pre
lucrarea firelor subțiri (deseu) care nu se 
puteau prelucra la ring înainte (pentru a se 
produce sfoară-viscoză), ci erau tăiate, va- 
lorificîndu-se sub formă de deseu. Dar, să

In nomenclatorul cunos
cutei uzine „1 Mai" 
Ploiești, a fost inclus 
cent un nou produs.

din
re-
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trecerea socialistă pentru 
cheierea, cu- bilanț .bogat 
realizări, a celui de-al doilea 
ah al cincinalului, pentru crea
rea. unor premise certe de 
îndeplinire exemplară a sar
cinilor de plan pe 1973, con
tinuă să stimuleze noi energii 
care — la rîndul lor — se ma
terializează în rod abundent 
de cărbune. Colectivele de 

, muncă, din cadrul sectoarelor 
I și II, cu sporurile cumulate 
de la începutul lunii de 521' 
tone, respectiv 442 tone, își a- 
duc aportul hotărîtor în ono
rarea ritmică a planului de 
extracție pe ansamblul exploa
tării. De fapt, se știe că aici 
își desfășoară activitatea har
nicele brigăzi conduse de Mi
hai Dudescu, Vespasian Căta- 
nă și Dumitru Milea. Impor
tante plusuri raportează Ia zi 
și brigăzile conduse de mine
rii loan Cojocaru — formație 
care deține o depășire de pes
te 260 tone după data de 8 de
cembrie a.c. 1 — Gheorghe Sza- 
badj și Sebastian Cîmpeanu, 
de la sectorul VI, de Petru 
Albu, de la sectorul III și Va
cile Cheța, de la sectorul V. 
Sînt succese frumoase pe ca
re aceste capabile formații de 
lucru ale E. M. Vulcan le de
dică glorioasei aniversări a 
proclamării Republicii și Con
ferinței municipale de partid, 
ale cărei lucrări au loc azi.

în- 
în- 
în

**
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„materie primă"

T. M.

încă un transport de ba-

pentru stația de betoane de

la Livezenl.

A

In cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

0 suită de manifestări omagiale

fără precedent

r

O clădire modestă, pe bu
levardul „9 septembrie" din 
Sofia. Cuprinsă în perime
trul uneia dinitre uzinele 
de electrocare a cunoscutei 
firme bulgare „Balkankair", 
ea nu se prea deosebește de 
restul construcțiilor uzi
nale. Doar firma prinsă la

capacități. Vreau să 
că a fost depășită 
încercărilor, călcînd 
terenul certitudinilor.

— încep cu o constatare 
îmbucurătoare: în sfîrșit,
„prind" și la noi „germenii" 
mecanizării la o serie de im
portante 
subliniez 
perioada 
ferm pe
Propunîndu-ne să urmărim în 
mod insistent creșterea pro
ductivității muncii în stratele 
subțiri, din a doua jumătate a 
lunii noiembrie am reușit să 
introducem tăierea mecanizată 
într-unul dintre panourile stra- 

. tului 18, blocul I din sectorul 
II, unde funcționează o combi
nă de tipul KB 125 Z, bine fo
losită de brigada condusă de 
minerul Petru Codrea. In pre
zent se află în curs de intro
ducere o combină 
tul 15, blocul II, 
cu care va lucra 
Vasile Mereuță. E 
doi metri și ceva, 
frontalul va produce „în plin' 
în zilele premergătoare celei 
de-a 25-a aniversări a procla
mării Republicii noastre.

— Aveți cadre calificate su
ficiente pentru reușita totală 
a acestor mutații de esență în 
tehnologiile de lucru ?

— Ne-am îngrijit din timp 
de formarea cadrelor de care 
avem nevoie. Unii oameni au 
învățat să mînuiască modernul

și productivul utilaj mai de
mult, încă de pe cînd s-a în
cercat tăierea cu combina în 
stratul 17. La sectorul III s-a 
întreprins transferarea unor 
meseriași cu experiență în do
meniu de la celelalte sectoare. 
In plus, s-au efectuat instrui
rile de către cadrele tehnice 
și rodajul de rigoare, la supra
față.

de
în

extras pe schimb și aripă 
abataj cameră", lansată 
preajma Conferinței Naționale 
a partidului, a condus la reali
zări prestigioase. Dintre a- 
cestea se remarcă, îndeosebi, 
cele ale colectivului inițiator 
al întrecerii cu obiectivul de 
mai sus, care a atins în lunile 
iunie sau iulie avansări ale
irontului activ de peste 200

Azi, răspunde la anchetă tov. 
ing. CON ST ANI IN MORARU, 

directorul E.M. Aninoasa
2K în stra- 

sectorul 
brigada 
un strat 
sperăm

III, 
lui 
de 
că

— Preocuparea pentru folo
sirea mai rațională a capacită
ților de producție din stratele 
subțiri s-a făcut, desigur, să 
fie neglijată mărirea producti
vității la extragerea cărbunelui 
din stratul 3, de bază.

— Intr-adevăr, a crescut 
gradul de „încărcare", adică 
producția frontalelor din stra- 

. tul 3, blocul I, de unde se ex
trage lunar mai mult cu 2 000— 
3 000 de tone din fiecare număr 
de abataj de cînd s-a introdus 
ziua de muncă de 6 ore. Lăuda
bila inițiativă a brigăzii mine
rului Petru Roman „un cimp

metri. Inițiativa a fost îmbră
țișată cu elan și de către bri
găzile conduse de Constantin 
Lăbușcă, Iuliu Demian, Con
stantin Crișu și altele și — 
prin aceasta — s-a obținut o 
sporire a capacității abataje
lor cameră din stratul 3 cu 
5—10 la sută. Trebuie să re
cunoaștem, însă, că în fron
talele din stratele subțiri nu 
am reușit să ajungem la capa
citățile preliminate datorită 
nerealizării vitezelor de avan
sare. Organizarea muncii a lă
sat de dorit, în acest caz. Nu 
numai aspectului organizatoric,

ci și mecanizării se impune să 
li se acorde maximum de a- 
tenție în viitor. Și factorii ca
re decid, aici, soarta producți
ei, dar și minerii noștri se cu
vine să fie pe deplin convinși 
că mecanizarea este singura 
soluție pentru asigurarea di
namicii extracției în consonan
ță cu exigențele, realitate 
conturată convingător și de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la adunarea cu activul de 
partid din municipiul nostru, 
prilejuită de vizita de lucru în 
Valea Jiului. Prin introducerea 
unei combine cu tambura ă- 
daptată la condițiile stratului 
18, capacitatea productivă zil
nică a abatajului va crește cel 
puțin cu 50—80 de tone. Asi
milarea noii tehnologii de lu
cru și buna funcționare a uti
lajului in așa fel îneît oamenii 
să aibă încredere 
stituie principalii 
vității noastre.

— In anul 1973,

în ele con- 
poli ai acti-

care obiecti
ve anume vor fi urmărite 
conducerea minei, de către 
tregul colectiv ?

— Putem să afirmăm cu
rle că pentru anul viitor fron
turile necesare producției pe

de 
în-

tă-

Traian MULLER
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Apropiata aniversare 
sfertul:'1 de. veac de glo
rioasă existență a Republicii 
este marcată peste tot prin- 
tr-o activitate deosebit de 
susținută, prin importante 
succese in producție pe linia 
înfăptuirii exemplare a hotă
rîrilor adoptate de Conferin
ța. Națională a partidului, de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
20-21 noiembrie a.c.

Sărbătoarea de care ne mai 
desparte puțin timp prile
juiește totodată o vastă 
suită de acțiuni politico ideo
logice, cultural- edwati.-e ș; 
artistice care în aceste zi
le cunosc o amploare fără 
precedent. Spicuim câteva mai 
dense și mai. pline de relief. 
Începem prin a aminti schim
burile de experiență și me
sele rotunde de la exploata-’ 
rile miniere din Lupeni, Vul
can și Aninoasa cu participa
rea șefilor d& brigadă, maiș-

trilor, șefilor de sectoare, 
conducătorilor de la exploa
tări etc. Temele 
țiuni sînt axate 
economică cit și 
tico-ideologică.

In localitățile Petroșani, Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan și Lonea 
continuă zilele acestea să fie or
ganizate simpozioane pe te
ma „Patrie, partid, socialism" 
și „Artă, societate, civiliza
ție" care adună in sălile clu
burilor și caselor de cultură 
numeroși parțicipanți dintre 
' ire majoritatea o constituie 
tinerii. l)e altfel pentru a- 
ceștia comitetul municipal al 
ILT.C. a organizat 
suri gen „Cine știe 
tema „R.S.R. in 
1971—1975“ și „Să

acestor ac- 
pe latura 

pe cea poli-

și concur- 
cîștigă" pe 
cincinalul 

cunoaștem 
temeinic tainele meseriei de 
miner". De asemenea în a 
doua jumătate a lunii decem
brie vor avea loc întâlniri ale 
tinerilor de o virstă cu Re-

publica, cu activiști de par
tid și de stat, urmate de seri 
cultural-distractive. '. Pentru 
tinerii care locuiesc1, in cămi
nele muncitorești a fost ini
țiat și se află in curs de des
fășurare concursul pe tema 
„Căminul nostru, casa noas
tră."

Încă incepind de luna tre
cută, săptămânal formațiile ar
tistice de amatori \ ale case
lor de cultură, cluburilor și 
căminelor culturale '. prezintă 
programe artistice I în sălile 
de apel ale exploatărilor mi
niere precum și in propriile 
săli de spectacole
fruntașilor in întrecerea 
cialistă

dedicate 
so

ți familiilor acesto

activist 
ci pal

Ion BADEA
al Comitetului muni, 
de partid Petroșani
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intrare încearcă să atragă 
atenția că acolo se laflă se
diul „Centrului pențtru es
tetica industrială al( Minis
terului construcțiilor/de ma
șini".

Trecind pragul clădirii 
sînt ‘întîmpinat dc un cola
borator al directorului. Sur
priză : omul îmi vorbește 
românește și se recomandă 
Nikolai Mbhamed. Spune 
că a fost la congresul de 
estetică industrială de la 
București și că a fost im
presionat de cele văzute in 
capitala noastră.

încă de la înființarea 
centrului, în anul 1963, ne 
spune directorul Hesimski, 
principala ț,noastră sarcină a 
fost legată de elaborarea și 
însușirea metodelor de 
construcții industriale este
tice în ramura 
ilor de mașini.

Cercetăm pe 
ergonomice și 
artistic formele 
ale produselor 
grija nu numai
bună impresie, dar și de a 
le face mai comode la între
buințare. In ultimul timp, 
în activitatea noastră a apă
rut și îl folosim tot mai des 
cuvîntul englezesc „desig
ner". Lucrătorii noștri nu

iContmuare in uaq

baze strict 
proiectăm 
exterioare 

noastre cu 
de a lăsa o

C. AMARIȚEI 
Corespondent Agerpres la 

Sofia

construcți-

Foto; L LEOMARi

Mărturie grăitoare a adin- 
cilor prefaceri petrecute in 
Vulcan în anii Republicii 
— noul și modernul cartier 
Coroești.
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Comunistul Constantin Bălașa, maistru miner la sectorul III al minei Lonea, in

tr-un dialog cu minerii în cadrul orei de dirigenție muncitorească.

Inițiativa pornită din si
nul brigăzii conduse de Ero
ul Muncii Socialiste, Petre 
Constantin, de la E.M. Lu- 
peni, cu obiectivul „Două ci
cluri în plus pe lună la a- 
batajele frontale" nu putea 
să nu se bucure de o largă 
audiență, era de așteptat să 
găsească și la mina respec
tivă și la celelalte unități 
similare din bazin adepți în
flăcărați, mineri vrednici și 
capabili, care sînt gata în
totdeauna să dea întrecerii 
socialiste noi și strălucitoare 
valențe,

...Și în brigada minerului co
munist Marin Ciochia fru
moasa inițiativă a avut o 
puternică rezonanță. De la 
abatajul frontal din -stratul 
18, blocul II, sectorul II al 
minei Lupeni, unde acest 
colectiv își desfășoară mun
ca, au fost trimise către 
„ziuă" însemnate cantități 
de „diamant negru", cu mult 
peste preliminar, îndeosebi 
în ultimele luni : octombrie
— plus 2 040 tone, noiembrie
— plus 1 333 tone, decem
brie — după cea dintîi se- 
midecadă — peste 100 tone. 
Cele două cicluri deasupra 
nivelului sarcinii lunare de 
plan sînt îndeplinite cu o 
ritmicitate neabătută.

...Șeful de schimb Ioan 
Brezoi știe să se facă ascul
tat de oameni. Ii înțelege, 
le pretinde, dar și le dă: 
din experiența sa bogată de 
15 ani în același loc de mun
că, din elanul și încrederea 
sa în puterea brațului și a 
minții, din dragostea sa pen
tru mină și pentru ortaci, 
însușirea acestor inestima
bile valori i-a fost mijlocită 
și de șefii de brigadă, oa
meni ,,unu' și unu'“, cum îi 
place să se exprime, comu
niștii Iosif Lengyel și Dăni- 
lă Sălăjan, azi promovați — 
în baza meritelor lor de ne
tăgăduit — în funcția de 
maistru minier, supraveghind 
și coordonînd activitatea 
chiar în zona unde lucrează 
brigada lui Ciochia. loan Bre
zoi nu pleacă de la front 
pină nu vede că toate lucru
rile sînt puse la punct. Oa

menii se simt atașați pro
fund de acest om dinamic, 
nu prea vorbăreț, care se 
pricepe însă sa rezolve, prin 
faptă concretă, o situație la 
abataj, indiferent de gradul 
ei de dificultate. El are cîte-

va vorbe, legate de fluidul 
inimii, pe care ortacii nu le- 
aud, dar le presimt: „...ăștia 
fac minuni, nu alta..." Sin
teză, cu miez de candoare, 
a aprecierii eforturilor de
puse, umăr lîngă umăr, pe 
frontul adîncului. Și străda
niile lor n-au fost de loc u- 
șoare, mai ales cînd abata

jul s-a văzut „vizitat" de 
nepoftitele viituri de apă din 
lucrări vechi, în cîteva rân
duri. Dar unitatea de acțiu
ne a brigăzii, omogenitatea 
și perseverența care caracte
rizează colectivul le-au dat
mereu tăria de a birui orice 
împotrivire a stihiilor din 
adine care ar împiedica rea
lizarea cu cinste a sarcini
lor de plan încredințate de 
partid. Toată lumea cunoaș
te că cincinalul în patru ani 
și jumătate înseamnă că pla
nul fiecărei luni trebuie o
norat în 22,9 zile în loc de 
25,5. Și componenții vred
nici ai brigăzii lui .Marin 
Ciochia demonstrează că
„lecția" ritmicității realiză
rii planului este bine asimi
lată. Comunistul Gheorghe 
Strugaru și ceilalți șefi de 
schimb. Virgil Preotu și Ni- 
colae Vărzaru sini pe de
plin convinși că orice „e- 

ixamen" în mină poate fi 
trecut numai avînd ca fun
dament organizarea temei
nică, aprovizionarea oportu
nă . cu cele necesare a fron
tului de lucru. Și ei se con
formează total acestor cerin
țe exprese.

...La predarea „ștafetei" 
de către schimbul I. schimbu
lui II, a celei de-a cincea zi 
a ultimei luni a anului, a a
vut loc, în .subteran, în a- 
•propierea frontului de lu
cru un mic „colocviu" in
tre șeful de brigadă Marin 
Ciochia, șefii de schimb 
loan Brezoi și VirgiJ Preotu, 
la care a participat și mais
trul Iosif Lengyel și lăcă
tușul Nicolae Gălan, secre
tarul organizației de bază 
nr. 2 a minei Lupeni. Sco
pul „colocviului" : încheie
rea decadei I — care coin
cide cu data desfășurării lu
crărilor Conferinței munici
pale de partid — de către 
brigada lui Ciochia cu un 
plus de 250 tone, ceea ce ar 
face să crească sporul pe 
trimestrul IV al colectivului 
în cauză la peste 3 600 (to
ne, creîndu-se premise certe 
de îndeplinire a angajamen
tului de 4 000 tone în cin
stea lui 30 Decembrie, ziua 
aniversării proclamării Repu
blicii noastre.

T. MORAR

„...Roiul
conducător | 

al partidului 
nu este 

o noțiune 
abstractă,

| ci o | 
. realitate vie | 

care se 
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în care 

organele |
I Și I 
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I » sale, 
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| NICOLAE I 
CEAUȘESCU ]

Vale 
discuție înce- 
multe intro- 
zi după pu- 
hotărîri de

ilui i 
tă fără 
ceri, a 
narea 
rtid. O

„Urmăresc cu tot mai 
nult interes hotărîrile con- 
iucerii superioare de partid 
;i de stat. Cînd încerc să le 
mirând esența, trăiesc un 
ientiment pe care multă 
ireme nu l-am cunoscut. 
Este sentimentul certitudi
ni pentru viitorul patriei, 
ientiment din care se inal- 
ă recunoștința noastră fa- 
ă de partid". Sînt < ovin
ele pe care ni le-a spus la 
lespărțire un miner - cu- 
îoscut în întreaga Vale a 

îritr-o 
i prea 

doua 
unor
relatare deschisă, 

inceră, însoțită de nenumă- 
ate argumente care veneau 
ă consolideze convingerile 
e-1 călăuzesc în muncă, în 
iață. Din aceste nenumă- 
ate argumente, ne-a atras 
tenția în mod aparte, unul 

care minerul nostru a 
într-o manieră pro- 

multe puncte de legă- 
dintre prezent și vii- 

prin prisma trecui ului.
— Mi-ați pus o întreba-

> simplă, a continuat mi- 
srul, pe care am să încerc

rin

Ne aflăm în marea hală a 
construcțiilor metalice a u- 
zinei petroșănene de utilaj 
minier. Aici lotul este do
minat de iureșul tumultuos 
al muncii febrile, intense. In 
acest iureș febril, viu și in
tens, prind contur, se a.n- 
samblează coloșii ie oțel 
pe care constructorii de ma
șini miniere le pregătesc 
pentru fronturile de cărbune.

— Da. Sînt noile prototi
puri de utilaje — ni se ex
plică — pe care colect vul 
uzinei le creează minerilor 
Văii Jiului.

Un răspuns prompt, 
simplu dar plin de semni
ficații... Ne oprim în fața 
unei stive de dispozitive 
metalice. Sînt elemente ale 
primului lot de ..adie păși- 
toare, aflate în exasuție la 
U.U.M.P., care în luna ia
nuarie vor lua drumul abata
jelor frontale. Nu prea de
parte, o altă noutate : cîte
va cutii metalice enorme, de 
o formă aparte: sthipui'le 
pentru puțurile de extrac
ție ale celei mai tinere ex 
ploatări miniere — Livezeni.

Sînt primele materializări 
ale dăruirii, responsabilită
ții și pasiunii comuniste cu 
care oamenii uzinei răspund 
unui apel comunist, rostit 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei de 
lucru în Valea Jiului, de a 
crea aici, în acest vechi cen
tru carbonifer, o puternică 
bază de construcții de utila
je miniere, spre a sprijini 
astfel eforturile minerilor 
in ridicarea extracției de 
cărbune la cotele superioa
re, reclamate de ritmurile 
înalte ale dezvoltării eco
nomiei naționale. Despre di
mensiunile acestei dăruiri 
ne edificasem, în prealabil, 
la comitetul de partid.

— Ca întotdeauna, colecr 
tivul nostru răspunde cu 
promptitudine, încredere și 
cu întreaga lui putere che
mării partidului. Este vor
ba doar de un imperativ ma
jor, nu numai pentru uzina 
noastră ci pentru întreagă 
Valea Jiului, pentru dezvol
tarea întregii economii. Or
ganizația noastră de partid s-a 
adresat tocmai în numele a- 
cestui imperativ comuniștilor, 
întregului colectiv al uzinei, 
după vizita de lucru -a se
cretarului general al parti
dului în Valea Jiului. Și răs
punsul nu a întîrziat. Apro
pierea sfârșitului de an e 
marcată prin intensitatea

V

eu să o mai complic puțin. 
Cuip înțeleg conducerea de 
către partid a întregii noas

SENTIMENTUL
CERTITUDINII

tre activități ? Vedeți, tind 
ntă uit in jurul meu. vrind 
nevrînd privirile mi se o- 
presc asupra unor înfăptu
iri pe care nu le mai poate 
ignora nimeni. Zeci de blo 
ctiri. cartiere luminoase, fa
brici, uzine și atîtea alte lu
cruri, care ne umplu inima 
de bucurie. După ce le pri
vesc îndelung, știți la ce mă 
gîndesc ? îmi spun că toate 
acestea nu s-au făcut în 
mod spontan, nechibzuit. Că 
toate au fost gândite -dina
inte. că fiecare fabrică sau 
uzină se leagă prin mii de 
fire, de fiecare bloc, sau 
cartier de locuințe. Așadar, 

faptelor, prin densitatea re
ușitelor prin care punem te
melie viitoarelor succese — 
din anul care urmează, din 
anii ce vin. Muncitori șj in
gineri, tehnicieni și maiștri, 
■urmlînd exemplul -comuniș-

Viitorul 
se conjugă 
la prezent

Nicolae Bencovici și IuliuLăcătușii Constantin Vișan, 
Toth de la U.U.M. Petroșani.

tilor, au conceput și înfăp
tuiesc un adevărat salt cali
tativ in destinul uzinei. Ce 
înseamnă acest viitor? Pro
ducție de utilaje moderne, 
de mare randament, adec
vate stratelor de cărbune din 
Valea Jiului, capabile să în
lesnească îndeplinirea sarci
nilor ce le au de realizat 
minerii pe frontul cărbune
lui. Cu acest viilor, de ma
re stringență, se confruntă la 
ora actuală, conștiința mun
citorească a . colectivului 
nostru...

Cuvintelor tovarășului Du
mitru Bota, secretarul comi
tetului de partid, le-am gă
sit o argumentație faptică, 
elocventă — rezultatele ce

fac parte, toate, dintr-un 
vast plan, gîndit cu toată 
răspunderea. în care s-a ți- 

nul seama de potențialul 
nostru, de necesitățile țării, 
necesități care au fost pri
vite prin prisma intereselor 
noastre ale tuturor. Fiecărui 
obiectiv construit îi vedem 
astăzi, mai limpede, utilita
tea. Despre fiecare putem 
spune că a fost prevăzut a 
se construi, avîndu-se în ve
dere perspectiva. Astăzi tră
im perspectiva văzută ieri, 
și ne apare limpede că ea 
a fost știută cil multă clar
viziune de către partid, cu 
cîțiva ani înaintea noastră. 
Acest Sapi ne sugerează în
credere în viitor, ne dă cer
titudinea că și ceea ce e 
prevăzut pentru următorii 

ni le-a ’ înfățișat inginerul 
șef. al uzinei, comunistul A- 
lexandru Tolvay, în cadrul 
vastei acțiuni —1 devenită 
prin munca politică desfășu
rată de comuniști, o cauză 
comună a. întregului c-olec- 

tiv, al fiecărui om al uzinei: 
asimilarea noilor utilaje, 
perfecționarea procesului de 
elaborare a lor. In prezent se 
confecționează prototipurile 
a 14 -perechi de complexe 
de susținere ce se vor ex
perimenta în minele din Va
le în primul trimestru al no
ului an ; se execută insta
lațiile de semnalizare pen
tru automatizarea transpor
tului pe galerii și puțuri, 
toate cu caracter antigrizu- 
tos, se lucrează la prototi
pul unui cofrag glisant pen
tru săparea de galerii, a ri
nei benzi reîncărcătoare ce 
urmează a fi experimentată 
la mina Livezeni ; uzina a 
produs în acest an grinzi 

ani va îi îndeplinit întocmai.
Am reținut această mărtu

risire, simplă, spusă din i

Brigadierul Gh. Zaharia.
E. M. Petrila.

de susținere mai bune, mai 
moderne, transportoare mai 
sigure în funcționare; se 
desfășoară lucrările de rele
vare a unei instalații de fo
rat suitori și a unei pompe 
speciale pentru evacuarea 
apelor abrazive...

Sînt spicuiri din multiple
le preocupări și căutări fe
brile, stimulate de spiritul 
viu al căutărilor novatoare 
pentru a realiza noile pro
totipuri în condiții de cali
tate ireproșabilă, la t-imip și 
cu un consum minim de me
tal.

...Există deci un început 
sigur, mai mult decît promi
țător. Că au fost și momente 
de ezitare, și neîncredere 
în forțele proprii ? Și aceas
ta e adevăr-at. Dar cu-vîntul 
comuniștilor și mai ales pu
terea faptelor lor au un e- 
fect stenic. In adunările de 
partid și ale grupelor sindi
cale, în dialogul cotidian al 
agitatorilor cu formațiile de 
lucru, în discuțiile cadrelor 
de specialitate, a învins o 
singură» dorință,, o singură 
voință — uzina să se dove
dească demnă de răspunde
rile ce-i revin.

—-E vorba de onoarea fie
căruia dintre noi — ne ex
plica însoțitorul nostru în 
hala construcțiilor metalice. 
Dumitru Lupu, secretarul de 
partid al secției. Cînd țara 
întreagă e angajată cu toa
te energiile în bătălia - cu 
timpul pentru a realiza cin
cinalul în patru ani și jumă
tate — noi care avem sar
cini alît de mari și strin
gente — sîntem oonștienți 
că numai prin eforturi . co
mune, prin inițiativă și dă
ruire vom putea tine pasul 
cu timpul... cu țara...

Luptă ou timpul. bătălie 
din mers pentru ziua de mâi- 

,ne. Acesta e cuvântul de 
ordine pe care oamenii u- 
zlnei, Nicolae Tudor, Ale
xandru Tolvay, Vasile Her
man, Gheorghe Ionică, Vio
rel Anghel, Ioan Herman, 
Petru Voinea, Vasile Roman, 
Eugen Heinz, Alexandru De
meter și mulți alții, munci
tori de prestigiu, maiștri {cu 
experiență și ingineri ini
moși. comuniști' și necomu- 
nișli, din toate secțiile — 
de concepție și execuție — 
il transpun în lapte, în în
făptuiri de mari prestigiu, 
de mare viitor.1

I. D.

nimă, dre-pt model al supor
tului unor reale convingeri 
pe care o politică înțeleap
tă le-a sădit, cu sămânța fap
telor, în solul fertil al încre
derii în partid, in programul 
luminos de înflorire a patri
ei. Este o mărturisire făcută 
de un miner vestit, un șef 
de brigadă destoinic, un co
munist care privește ziua 
de mîine asemenea miilor 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului, cu un plenar 
sentiment de certitudine.

Pentru autenticitate — 
interlocutorul nostru se nu- 
•meșle Gheorghe Zaharia. 
miner șef de brigadă la mi
na Petrila. Iar pentru unita
tea dintre vorbă și fapta, 
dintre crez și sentiment a 
interlocutorului, pe lingă ad
notarea numelui, la sfârșitul 
acestor însemnări mai adău
gam un .fapt care reflectă, 
și el, certitudine: îndepli
nirea lună de lună a planu
lui de către brigada ce o 
conduce, cu care pregăteș
te fronturile de lucru ale u- 
nor capacități viitoare de 
producție ale minei — un 
aport real la înflorirea pa
triei.

I. M.

Pentru lucrările executa
te în acest an un comunist 
a primit la recepție, din par
tea beneficiarului, califica
tivul „foarte bine“ cu»feli- 
citări, însoțit de o remarcă 
nu lipsită de interes : „Dacă 
am avea și noi un asemenea 
om, cum e VASILE GRIGO- 
RIȚA, multe din neajunsurile 
proprii n-ar mai exista". 
Despre un alt comunist — 
un tînăr maistru electrician 
— adnotăm una după alta, 
aprecieri rostite cu mân
drie, pe care apoi le sinteti
zăm într-o singură frază : 
„Este singurul nostru spe
cialist în automatizări". Din 
pasiune, dintr-o anume pa
siune — proprie comunistu
lui — clădită pe aspirația 
spre o afirmare deplină și 
multilaterală a personalită
ții sale pentru oare socialis
mul îi creează posibilitățile 
cele mai largi, fostul elec
trician calificat la U.U.M.P. 
pe nume CAROL RITZI, a 
urcat prin trudă o treaptă 
însemnată pe scara ierarhiei 
profesionale. A dobîndit ti
tlul de maistru. Apoi, a con
tinuat să-și adâncească pre
gătirea profesională, înscri- 

indu-se la subingineri. In-

_

ZIDI
de pr

tre timp s-a afirmat ca 
„specialist" în lucrări de 
automatizare, pentru care 
dovedește deprinderi aparte, 
ieșite din obișnuitul coti
dian.

Despre un alt tînăr, alte 
aprecieri : ,.E tînăr ca vîrs- 
tă, tînăr în producție (in
giner stagiar), tînăr co 
munist, primit recent in 
rîndurile partidului. Dar 
prin întreaga lui comportare 
dovedește o superioară pre
gătire politică. La prima cu
noștință nu-ți vine să spui 
despre CONSTANTIN DIN- 
CĂ că este „stagiar" în toa
te cele trei ipostaze. A fost 
crescut și format de așa ma 
nieră incit inspiră o depli
nă maturitate politică și 
profesională".

Un muncitor, un maistru,

CONSTRUCTOR
TOR
ogres

un inginer. Trei comuniști 
— de vîrste diferite — trei 
oameni care sintetizează ex
presia angajării plenare,. a 
dăruirii din toată ființa lor, 
a tot ce au acumulat, în 
teorie sau practică, {pentru 
îndeplinirea cit măi e- 
xemplară a datoriei lor pri
mordiale de comuniști : a 
da lucrări de calitate, a 
lupta pentru perfecționarea 
muncii, conducerea compe
tentă a producției. Ne a- 
flăm la Șantierul j,Valea' 
Jiului" al T.C.M.M. printre 
constructorii care puri baze
le viitoarelor noi capacități 
de producție ale industriei 
carbonifere în municipiul 
nostru.

— Sînt, printre noi, mulți 
comuniști asemenea lui Gri- 
goriță, Ritzi și Dincă, ne

spune într-o discuție secre
tarul comitetului de partid 
pe șantier, tovarășul Teodor 
Balaș. Muncitori. maiștri 
sau ingineri care pun umă
rul cu toată răspunderea la 
lucrările pe care le execută. 
Oameni care au învățat o 

Comuniștii Miron Nicolăe seu, Constantin Lai și Vasile 
Chularu — oameni de bază ai T.C.M.M.-ului, consultînd pla
nul lucrărilor pe care le execută.

neasemuit de frumoasă lec
ție a vieții, și anume să tră
iască prin muncă. Aceștia 
nu trebuie niciodată să fie 
„lămuriți" de necesitatea u- 
nor eforturi suplimentare. 
Și. știți, muncind și trăind 
așa. comuniștii noștri — ca-

M O D E L ORI
de conștiințe

re se fac tot mai prezenți, 
sînt tot mai activi în viața 
șantierului — realizează mai
multe lucruri. In primul 
rind contribuie la realiza
rea obiectivelor industriale, 
iar in al doilea rind, prin 
exemplul lor personal, in- 
riuresc comportamentul ce 
lorlalți, exercită o inestima
bilă influență pozitivă în 
modelarea conștiinței. Sînt 
atribute care aduc un Plus 
de valoare acelui edificiu 
moral pe care este ciădită 
onoarea muncitorească a 
clasei noastre conducătoare.

Dăruire în muncă, probi
tate profesională — sînt 
doar două din trăsăturile 
comuniștilor constructori, ale 
acestor autentici ziditori de 
progres și modelori de con
științe. Oameni a căror via

ță se petrece pe șantiere 
unde conduc. nemijlocit, 
procesul de producție.

Am vrut să aflăm și alte 
exemple de fruntași ai 
T.C.M.M. lată-i, într-o ordi
ne stabilită întâmplător: 
MIRON NLCOLAESCU. de 
la Livezeni. mentorul mași
nilor de extracție, lucrare 
deosebit de pretențioasă, 
GHEORGHE ILAȘ. EUGEN 
AMZULESCU. LUCA SU- 
CIU și NICOLAE 1MAICAN. 
ce la lotul Lupeni, IOAN 
DUCA, MARIN POPESCU. 
IOAN RONCEA (tînărul), 
DUMITRU BIRLAD (poli- 
calificat), MIRCEA DUBA- 
RU, de la atelierul de con
fecții metalice condus de 
comunistul IOAN VÎLCU 
(care are la activ peste 
două decenii de șantier),

GHEORGHE DUMITRU, 
OOSTICĂ DUMITRU, IOAN 
PAKOI (și-a dobîndit matu
ritatea , politică aici, pe 
șantier) de la lotul Petrila, 
ing. GHEORGHE NI- 
TĂ. MARIN CIOCAZAN. 
ȘTEFAN IORDACHE, CON
STANTIN POCȘAN, GHEOR
GHE SICHIM de la S.U.T., 
și’ alții, muncitori cu brațe
le și cu mintea, promotori 
ai noului, care conduc ne
mijlocit producția oameni 
care se preocupă de efici
ența muncii colectivului, dar 
și de educație, de mecaniza
re, automatizare, dar și de 
modelarea conștințelor, în
trunind un larg complex de 
calități necesare conducăto
rului de tip nou.

Cu aceste puține nume 
am dorit să întregim ima
ginea unei organizații de 
partid cum este cea a Șan
tierului „Valea Jiului" al 
T.C.M.M., imaginea vie a 
unui colectiv de muncitori, 
ingineri și tehnicieni neobo
siți ziditori ai unei înseni
nate câtimi din baza indus
trială a socialismului.

Aceștia sînt constructorii.

I. MUSTA®A



3DUMINICA 10 DECEMBRIE 1972

i—.—----------- -----------------------------------------

fem deplin l
(Urmare din pag 1)

Văzind în organizațiile de partid, în comuniști, pe ani
matorii neohosiți ai operei de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate oamenii muncii din Valea Jiu
lui urmăresc cu viu interes lucrările conferinței, avînd 
convingerea deplină că măsurile ce vor fi elaborate vor 
conduce nemijlocit la ridicarea pe noi trepte — la cotele 
actualelor sarcini și exigente — a muncii organelor și or
ganizațiilor de partid din municipiu, sporindu-fe dinamis
mul și capacitatea in conducerea competentă a întregii vieți 
politice, economice și social-culturalc din bazinul nostru 
carbonifer, sporindu-le aportul la înflorirea patriei.

Cu aceste gînduri, pătrunse de încredere deplină și 
dragoste nețărmurită față de partid, oamenii muncii din 
Valea Jiului urează succes deplin lucrărilor Conferinței mu
nicipale de partid.

O suită de manifestări 
omagiale

(Urmare din pag. 1)

ra. Nici brigăzile artistice de 
agitație ale caselor de cultură, 
cluburilor muncitorești, că
minelor culturale și coopera
ției nu au fost uitate. Ele 
sint antrenate in aceste zile 
in cadrul fazei orășenești și 
apoi a celei municipale a 
concursului „Valea Jiului ieri 
și azi", concomitent insă pre- 
zentind și spectacole in sălile 
de apel. Pentru slăvirea săr
bătorii de la 30 Decembrie, 
Teatrul de stat „Valea Jiului" 
lucrează asiduu la realizarea 
montajului literar — muzi
cal intitulat „Zbura-vor aripi 
— gînduri spre tine" care va 
fi prezentat în toate locali
tățile municipiului.

Un concurs tematic a fost re
zervat și iubitorilor de lite
ratură din cadrul cenaclului 
„Meșterul Manole", a cercu
lui „Lira" și a celorlalte cer
curi literare de la cluburi și 
din școli, precum și condeie
rilor individuali. El este ini
țiat de Comitetul municipal 
al culturii și educației socia
liste în colaborare cu Consi
liul municipal al sindicatelor 
și poartă numele „Te slăvim 
Românie". Celor mai bune 
poezii realizate li se vor a- 
corda premii și mențiuni.

După cum a fost anunțat 
și în ziar, la Casa de cultu
ră din Petroșani și în sala 
de apel a minei Itonea a fost 
prezentată, zilele acestea, ex
poziția de grafică militantă 
cuprinzînd lucrări ale cunos
cutului grafician Iuliu Olariu 
din București. Această expo
ziție va fi deschisă in conti
nuare și în sălile de apel ale 

minelor Petrila și Lupeni, bu- 
curîndu-se credem, de același 
interes- din partea minerilor. 
O altă expoziție de artă plas
tică. de data aceasta organi
zată de plasticienii locali, 
din cadrul filialei i V.A.P., va 
fi deschisă, în preajma săr
bătorii, în holul Casei de 
cultură din Petroșani. Expo
ziția va grupa, lucrări reali
zate în cadrul temei „Valea 
Jiului in anii Republicii".

In aceste zile, citit în ca
drul manifestărilor dedicate 
Republicii cit și in cadrul 
„Decadei cărții, românești", 
bibliotecile și librăriile orga
nizează expoziții cu ■ cartea 
social-politică și tehnică, raf
turi tematice, întilniri cu ci
titorii, standuri de cărți cu 
vinzare și împrumut în între
prinderi, săli de apel, la ca
sele de cultură, cluburile sin
dicale, căminele muncitorești 
și căminele culturale. De ase
menea, este prevăzută a se 
organiza o „Săptămînă a fil
mului românesc".

La această bogată și vastă 
suită de acțiuni se mai adau
gă cele realizate de către ca
drele didactice din școlile de 
toate gradele ale municipiu
lui, cele realizate de consiliul 
municipal \ al Organizației 
pionierilor precum și întreceri 
sportive deosebit de nu
meroase în această perioadă. 
Toate aceste acțiuni politico- 
ideologice, cultural-educative, 
artistice și sportive se alătură 
și completează firesc activi
tatea productivă aflată, cum 
spuneam, într-un avînt crea
tor și rodnic de largi propor
ții al colectivelor de muncă 
cu scopul de a sărbători cum 
se cuvine Ziua Republicii.

Folosirea 
din plin, 

a parametrii 
proiectați
(Urmare din pag. 1)

trimestrul I 1973 sint asigurate. 
Ijo asemenea, conform prelimi
narului in curs de elaborare, 
se prevăd a fi executate lu
crări de deschidere și pregăti
re care garantează indicii de 
normalitate ai rezervelor. Va 
trebui să acordăm importanța 
cuvenită punerii în exploatare 
a două numere de abataj în 
stratul 13, blocul 1, sectorul fi, 
căci există chiar resurse ca. a- 
ceste capacități să intre pe fă
gașul valorificării cu un tri
mestru mai devreme. Condu
cerea sectorului ®L tot colec
tivul său, trebuie să se preo
cupe intens de pregătirea stra
tului 6, avîndu-se în vedere 
că aici este cea mai grea situ
ație în ceea ce privește capa
citatea de producție. Se impu
ne, în sensul acesta, organi
zarea unor brigăzi de avansare 
rapidă la pregătiri. In cadrul 
sectorului IV vu fi necesară 
terminarea pregătirii abatajului 
0 din stratul 3, blocul III, încă 
în cursul lunii curente, iar în 
1973 vor demară lucrările pre
gătitoare aferente noului ori
zont XI mediu. Subliniem a- 
cest lucru pentru a nu se mai 
întîmpla ca în trimestrul Ila.c., 
la sectorul II, și ca în trimes
trul IV la sectorul III. unde, 
datorită întîrzierii pregătirilor, 
nu au putut fi puse la timp în 
funcție capacitățile de produc
ție prevăzute, creîndu-se ..go
luri** în procesul de extracție, 
păgubitoare pentru mină. Va 
trebui să dăm o mai mare a- 
tenție decît pînă acum asigu
rării volumului de rambleiere 
care se impune, căci — așa 
cum s-a consemnat la sectorul 
IV — scăderea activității de 
rambleiere, așteptările cu fron
turile din această cauză, nu 
pot duce decît la serioase -pier
deri de producție, pe care se 
cere imperios să Ie eliminăm 
cît mai grabnic și, pe cit este 
posibil, în totalitatea lor.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moldovan

Avram, eliberată de E. M. Liv.ezeni. O declar nulă.

300 
noi repere

Cea mai tînără fabrică de 
pe platforma industrială a 
orașului Tg. Secuiesc (jude
țul Covasna) — fabrica de 
șuruburi — a asimilat anul 
acesta în producția de serie 
300 noi repere pentru auto
camionul de mare tonaj — 
ROMAN, și 50 de noi repe
re pentru autoturismul Da
cia — 1300.

(Agerpres)
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@ Soarele răsare la ora 
7,41 și apune la ora 16,36.

Zile trecute din an —-. 345. 
Zile rămase — 21.

evenimente

@ 1867 — S-a născut Gri- 
gore Antipa, om de știință, 
întemeietorul Muzeului de is
torie naturală din București 
(m. 9.III.1944) © 1972 — In 
Japonia alegeri generale an
ticipate ® 1972 — „Ziua
drepturilor' omului". In 1948 
a fost adoptată „Declarația 
universală a drepturilor o- 
rnului*1 ® 1972 ■— AI doilea 
colocviu internațional consa
crat evoluției biologiei (Pont- 
a-Mousson 10-14 XII 1972).

LUNI 11 DECEMBRIE

@ 1958 — Proclamarea Re
publicii Volta Superioară. 
Sărbătoare națională ® 1946 
A fost creat Fondul O.N.U. 
pentru copii — U.N.I.C.E.F.

FILME
DUMINICĂ 10 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tora I Tora! Tora I 
Republica: Sfânta Tereza și 
diavolii ; PETRILA : Inciden
tul ; LONEA — Minerul : 
Mărturisirile unui comisar 
de politie . făcute pro
curorului republicii ; A- 
NINOASA: Vulpile și șo
riceii ; VULCAN : • Marea 
speranță albă ; LUPENI — 
Cultural : Vedere de pe pod; 
Muncitoresc: Puterea și a- 
devărul ; URICANI : Inima 
e un vînător singuratic.

LUNI 11 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Apa vie ; Republica :

Satul care moare; PETRILA: 
Incidentul; LONEA — Mi
nerul : Silvia ; ANINOASA : 
Vulpile și șoriceii; VUL
CAN : Dacă e marți, e Bel
gia ; LUPENI — Cultural : 
Desculț în parc; Muncito
resc : P.uterea și adevărul ; 
URICANI: Inima e un vînă
tor singuratic.
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PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin de știri ; 6,05 Concer
tul dimineții ; 7,00 Radiojur
nal ; 8,00 Sumarul presei ;
8,08 Ilustrate muzicale ; 9,00 
Ora satului ; 10,00 Radioma- 
gazinul femeilor ; 10,30 Suc
cese ale discului ; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat; 11,35 Gru
puri vocal-instrumentale; 
12,00 De toate pentru toți ; 
13,00 Radiojurnal ; 13,15 Un
da vesela ; 13,45 Sport și
muzică ; 16,15 Cîntecul e
pretutindeni ; 17,00 Pagini
din muzica de balet; 17,15 
Noi înregistrări de muzică 
populară ; 17,30 Azi, în Ro
mânia ; 17,40 Uverturi de 
Schubert; 18,05 Serial radio
fonic pentru tinerii ascultă
tori ; 19,00 Radiojurnal; 19,15 
Arii din operete; 19,30 Es
trada duminicală ; 20,45 Con
semnări ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,10 Panoramic sportiv ; 
22,50 Moment poetic ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

LUNI 11 DECEMBRIE

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Revista lite
rară radio ; 10,00 Buletjn de 
știri;/10,05 Aspecte della fes
tivalul „Zilele folclorului bi
horean** ; 10,30 100 de legen
de românești; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Din muzica 
•popoarelor; 11,30 Cîntece de 
Cornel Trăilescu și Vasile Ti
miș ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Concert 

de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,30 Te apăr, te 
laud, te cînt; 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Viața econo
mică ; 15,20 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal; 16,35 
Melodii de Radu Șerban și 
Edimond Deda; 17,00 Antena 
tineretului ; 17,40 Concert de 
muzică populară ; 18,00 Grele 
serii; 20,10 Revista șlagăre
lor ; 20,30 Teatru radiofonic ; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Me
ridiane melodii ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.
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8,15 Deschiderea emisiunii. ' 
Gimnastica pentru toți;

8,30 Cravatele roșii ...din 
județul Iași.
— Tolba cu scrisori. 
—■ Film serial — Del
finul Flipper ;

10,00 Viața satului ;

11,10 Mari muzicieni la Bu
curești. „Soliștii din 
Zagreb** — o celebră 
formație instrumentală 
jugoslavă ;

12,00 De strajă patriei;

12,30 Emisiune în limba ma
ghiară ;

14,00 ..360 de grade** ;

18,00 Film serial pentru tine
ret : „Pierduți în spa
țiu". Episodul VII 
(„Dorință sub o stea**);

18,50 Vetre folclorice — Va
lea Perșanilor. Secven
țe filmate la Bervoi, 
Veruța do Jos, Rocoș, 
Comana de Jos, Ticu- 
șu Vechi, Rupea, Cu
mulata și Dăișoara. 
Cîntă surorile Fircea, 
Aurelia Ganea, Stoi
ca Nicolae și Mircea 
Cantor ;

19,20 1001 de seri ;

19,30 Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii. Cronica ma
rii întreceri ;

20,00 Comentariu la 40 de 
Steme, județul Pra
hova ;

20.20 Film artistic : „Water
loo** — coproducție 
Italiâ-U.R.S.S., cu : Rod 
Steiger, Christopher 
Plumer, Orson Welles ;

22.20 Telejurnal ;

22,35 Duminica spoistivă.

LUNI 11 DECEMBRIE

1'7,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba france
ză. Lecția a 32-a ;

18,00 Căminul;

18,40 Scena — emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală ;

19,00 Săptămîna în imagini ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării 
Republicii. Cronica ma
rii întreceri ;

20,00 Avanpremieră ;

20,05 Reflector ;

20.20 Roman foileton ; „Eli
sabeth R“ - „O acți
une a Angliei** (par
tea I) ;

21,05 Prim- plan, Eleonora 
Nilcă, director ia Uzi
nele textile Cisnădie ;

21.30 Steaua fără nume. E- 
misiune-concurs pentru 
tineri interpreți de mu
zică ușoară ;

22.30 „24 de ore'1;

22,45 Contraste in lumea ca
pitalului.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate ieri :

@ Petroșani : + 5 grade

@ Paring i -F 8 grade

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general instabilă, cu| cerul 
mai mult acoperit. Diminea
ța, ceață. Vî-nul va! sufla 
în general slab.

acestunui aparat de zbor.

de
De ce nu
și whisky

din Sierra Leone“ în turneu

Cu schiuri pe apă,
fără barcă

Scriu, hîc! un

— Aha ! și-acum

aseme- 
boli ca

Wins- 
rămas

una 
mari surpri- 

numeroase 
a căror for- 
aceea a oa-

20110 ani. in Egipt, au fost 
a

se apropie de 70 de ani, fată 
de 42 de ani în 1932 ? Aceas
tă virstă situează România în 

avansate 
din

■W

f

ta de perete des

pre etica în pro-

ai ajuns la viața

particulară...

ni-

la

ducție și, hîc 1, in 

viața particulară...

ORIZONTAL: 1) Nimic (pl.) ; 2) Nu face ni-
. ................... '' ni- 

in-

Studiind exponatele muzeului din Cairo, un istoric e- 
egiptean a descoperit un model straniu de obiect asemănător 
unei păsări. Totuși, după părerea sa. nici o pasăre nu ar 
fi putut avea o asemenea fc?niă care aduce mai degrabă 
cu un planor. Bazîndu-se pe acest model, cercetătorul e- 
giptean a construit un planor cu care a și efectuat cu suc
ces un zbor de încercare.

Modelul studiat și construit în secolul III sail IV î.e.n. 
dupe la concluzia că, acum 
cute încercări de construire

Un bogătaș japonez ama
tor de whisky a hotăril să 
imortalizeze băutura sa pre
ferată deschizînd, la Tokio, 
un „Whisky Museum". To
tuși ideea nu a surprins pe 
nimeni, deoarece în capita
la japoneză mai există două 
muzee similare : unul de vin 
și altul de bere...

Un nou tip de schiuri nautice a fost inventat dc un ce
tățean din Crimeea. Carcasa schiului este formată din l>eT 
ticulă de polietilenă, iar fiecare scliiu arc o greutate de 
7 kg și un deplasament de 90 kg. Se folosesc și bețe de 
ncliiiiri, care, însă, au la unul din capete o cameră de min
ge de volei. Pentru viteză și direcție, schiorul este ajutat 
de niște aripi, care se fixează pe spate.

Sanitarii

Oamenii de știință din Al
ma Ata au elaborat un pro
cedeu ingenios de purificare 
a apei industriale. Este vorba 
de folosirea unor microorga
nisme care transformă rapid 
ionii de cupru și alte metale 
conținuți în apa care se scur
ge din instalațiile industriale 
din stare solubilă în insolu
bilă. Procedeul, folosit la 
combinatul metalurgic din 
Balhaș, a dat rezultate foarte 
bune, urmind să fie genera
lizat in anii care urmează.

Celebrul înotător American, 
cîștigătorul a șapte medalii 
de aur la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen a fost pur și 
simplu asaltat de propuneri 
comerciale. Reprezentanții di
verselor firme caută să pro
fite de gloria noii vedete 
sportive. Recent, Mark Spitz 
a dat curs unei cereri, accep- 
tînd să filmeze într-o pisci
nă de la Hollywood pentru

...In cetățuia dacică de la Ră- 
cătău, județul Bacău, cunos
cută în descrierile lui Ptole- 
maius sub numele de Tama- 
sidavâ, au fost descoperite 
peste 100 de vetTe de foc, pe 
care se oficiau ritualuri lega
te de cultul lui Zamolxes ? 
Interiorul acestor vetre avea 
să ofere arheologilor 
dintre cele mai 
ze. Ei au găsit 
creuzete din lut, 
mă amintește pe 
lelor din turnătoriile meta
lurgice de astăzi, în care da
cii topeau minereuri de fier, 
bronz, argint și aur. Din me
talele obținute erau prelucra
te apoi diferite obiecte, cu 
un mare rafinament artistic.

...Peștera Luanei, din Masi
vul Călimani, este unică în 
felul ei în lume. Stalactitele 
și stalagmitele sale sint con
stituite nu din calcar, ci din 
limonit, fapt care conferă lo
cului o frumusețe neasemui-

...Potrivit unui studiu efec
tuat de Academia de Studii 
Economice, țara noastră a în
registrat în ultimele două de
cenii, ca urmare a creșterii 
nivelului general de trai al 
populației, o prelungire a 
duratei medii de viață care

SIIAÎI CA
* t

rindul celor mai 
țări din Europa 
punct de vedere.

Studiul constată
nea eradicarea unor 
malaria, tetanosul, poliomie
lita, febra tifoidă și altele, în 
timp ce cresc ca frecvență 
afecțiuni nemicrobiene — 
boli cardio-vasculare și re
nale.

...Cel mai vechi pod rutier 
-din Europa se află lingă Ba
ia de Aramă ? Exista cu mult 
înainte ca armatele lui Tra
ian să pășească peste el, in 
marșul lor spre inima Daciei. 
Podul de la Baia de Aramă 
nu este o construcție obișnu
ită. Pare ciudat, dar mina o- 
menească n-are nici un a- 
mestec în făurirea lui. Arcul 
de piatră, suspendat peste al
bia lată a unui pîrîu, a fost , 
dăltuit de ape. Podul, relic
vă a unui tavan de grotă 
prăbușită cîndva, este lung 
de 61 de metri și are |o lă
țime de 13—17 metri, fiind 
perfect circulând.

★
...Unul dintre cele mai vechi 

județe ale țării, a cărui de
limitare administrativă a su
praviețuit veacurilor, este 1 
Mehedinții ? El a luat ființă ■' 
în 1483 și a avut printre oa
menii de seamă care au con
dus treburile obștei și pe Mi
hai Viteazu. Capitala județu
lui s-a aflat la Cerneți, pînă 
în 1841, cînd reședința s-a 
mulat la Turnu Severin.

I

Cine-o fi nenea...
Foto t Al. R1EGELHAUPT

un iilrn destinat televiziunii.
Unei solicitări din partep 

companiei „Columbia Corpo- 
ratioji** care dorește să-1 de
termine pe supermedaliatul 
olimpic să cînte, managerul 
lui Mark Spitz, pr.ecizînd cp 
acestp nu are ureche muzi
cală, a adăugat, totuși : 
fond are 
ent să-i 
tineretul 
ziasm“.

„In 
plămini. Este sufici- 
dăm o chitară și 

de entu-

TATA
NU GLUMA
Kofi Opanin Klyutse, 

virstă de 62 de ani, originar 
din Ghana, a solicitat gu
vernului de la Acera un a- 
jutor 
a 100 
re de 
banii 
nez, 
dorește să deschidă o școa
lă in care să învețe' cei 100 
de copii ai săi.

financiar. El este tatăl 
de copii pe care îi a- 
la cele 23 de soții. Cu 
ceruți guvernului gha- 

Kofi Opanin Klyutse

F. A GERMANIEI, 
loto: Căsătoria unui dulgher. 
După un vechi obicei, cole
gii de breaslă, de o parte și 
de alta, iac un culoar din to
poare pe sub care trec nun
tașii. Obiceiul șe păstrează 
la Schwăbis.oh Gmiiiid.

Cel mai mare diamant brut din lume (6/4 cm), numit 
„Steaua din Sierra Leone**, ,a fost prezentat recent la mu
zeul Smitspnjan din Washington.

Deseoperită în februarie 1.972, într-o mină din Sierra 
Leone, piatra prețioasă de 968,09 carate (aproape un sfert 
de kilogram) a fost cumpărată dg amerieanul Harry 
ton pentru „cîteva milioane dolari" (prețul exact a 
secret). Diamantul va face un „turneu** prin principalele 
muzee din S.U.A., după care va reveni la proprietarul său.

j -- 

ILa Universitatea din Mos
cova a fost realizată instala- 

Iția „Foton** care este o sur
să de lumină de 1 000 OOOkW. 
Strălucirea acestei „luminări**

| o depășește de 1 000 de ori

articol la gaze-

Desen de 1. LICIU

obține o lumină atît de pu
ternică. Explozia este urmări
tă de un fotometru care în
registrează evenimente ce se 
petrec într-un interval de 
timp de milionimi de secun

pe aceea a Soarelui.
In linii generale este vor

ba de următoarele : de la o 
sursă de înaltă tensiune se 
încarcă două baterii de con
densatori. Energia acumulată 
în ale se va descărca prin 
eclatoare speciale, fire de a- 
luminiu întinse. Explozia, al 
cărei zgomot nu depășește 
pe acela pricinuit de un tun, 
durează a 200-a mie parte 
dintr-o secundă. De aceea, 
intr-un astiel de impuls, se

dă. Spectrometrul consem
nează temperatura exploziei, 
întreaga aparatură funcțio
nează sincron după un pro
gram unic.

A. Alexandrov, șeful colec
tivului realizatorilor „Foto
nului**,precizează că aceste 
surse sint necesare pentru 
modelarea proceselor galacti
ce, studierea unor fenomene 
încă neelucidate din dome
niul opticii. Sursa își găsește 
întrebuințare și in lasere.

I
I

mic — Mai nimic; 3) Nimic (fig.)'— N-au 
mic; 4) Venit pentru... nimic (od.J - Pas 
tors I ; 5) La jumătatea turnirului — Nu-i bu
nă la nimic ; 6) Loc gol... in pămînt — La 
micire; 7) Posesiv — El este (.pop.) ; 8) Ve
nit pe nepusă masă 
In totali... -- ...nimic 
schimbă.

VERTICALI 1) Sint... 
nimici ț,pl.) -— Nimic 
4) Din tiimicl... — 
nimie — La noroc; 
Cuvînt scurt ; 7) Nu 
pitoare ■— In plin 1 
meserie) •— Nimic (fig.) 9) Te fac de nimic ; 
10) Nu se mai poate face nimic.

Prof. Vasile MOLODE1

de nimic (pi.); 2) Mai 
ton ; 3) Nu fac nimic ; 

...bate toba ; 5) Nu-i... 
6) N-are nimic (fig.) — 
trage după nimic — Ră- 

8) O ia de la nimic (în
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O.N.U,
'’a.

încheierea dezbaterilor 
Adunării Generale 

asupra situației 
Jin Orientul Apropiat

NEW YORK 9. — Corespon
dentul Agerpres, Constanin A- 
lexan droaie, transmite : Vineri 
seara, Adunatea Generală a 
O.N.U. și-a încheiat dezbateri
le asupra situației din Orientul 
Apropiat, prin adoptarea unui 
proiect de rezoluție supus Ple
narei de un grup de 20 de sta
te.

Documentul „reafirmă că re
zoluția Consiliului de Securi
tate, adoptată la 22 noiembrie 
1967, trebuia transpusă integral 
în practică11 și expriniă profun
da neliniște a statelor pentru 
faptul că rezoluțiile și hotărî- 
rile din anii trecuți ale Națiu
nilor Unite nu și-au găsit ma
terializarea, neajungîndu-se, 
astfel, la edificarea unei păci 
juste și durabile î<n Orientul 
Apropiat. Totodată în docu
ment se „reafirmă că teritoriul 
unui stat nu poate forma o- 
biectul ocupației sau cuceririi 
de către un alt stat, ca rezul
tat al amenințării Sau folosirii 
F tei" și, în consecință, subli
niază că „schimbările în carac
terul fizic sau în compoziția 
demografică, efectuate în teri
toriile ocupate sînt contrare 
jeepurilor șx principiilor Gar- 
Sef Națiunilor Unite, precum și 
prevederilor convențiilor în- 
’ernaționale în materie".

Rezoluția, adoptată de plena

ră cu 86 de voturi, 7 contra și 
31 abțineri, exprimă deplinul 
sprijin al Adunării Generale 
față de eforturile secretarului 
general și reprezentantului său 
special, ambasadorul Jaring, 
pentru restabilirea păcii în O- 
rientuf Apropiat.

De asemenea, rezoluția rea
firmă că stabilirea unei păci 
juste și durabile în Orientul 
Apropiat trebuie realizată prin 
aplicarea principiilor „retrage
rii forțelor israeliene de pe te
ritoriile ocupate în timpul con
flictului recent" și „anularea 
oricăror pretenții sau stări de 
beligerantă, prin respectarea 
suveranității, integrității terito
riale și independenței politice 
a oricărui stat din zonă și a 
dreptului său de a trăi în pace 
în cadrul unor granite sigure 
și recunoscute, liber de ame
nințări cu forța sau cu 
acte de forță". Totodată, A- 
dunarea Generală „recunoaște 
că respectarea drepturilor pa
lestinienilor este un element 
indispensabil pentru sabiiirea 
unei păci juste și durabile in 
Orientul Apropiat" și cere Con
siliului de Securitate ca, prin 
consultări cu secretarul gene
ral și cu reprezentantul său 
special, să ia măsurile necesa
re în scopul transpunerii rapi
de și depline în practică a re
zoluției din 21 noiembrie 1967.

Componența noului guvern 
al S. U. A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Președintele Nixon a com
pletat, prin numirea lui Ri
chard KIeindienst în funcția 
de ministru al justiției, lista 
noului cabinet, care își va pre
lua oficial atribuțiile la 20 ia
nuarie 1973, o dată cu începe
rea celui de-al doilea mandat 
prezidențial al său.

In cadrul noului guvern al 
Statelor Unite sînt Incluși, în 
prezent, următorii miniștri: 
William Rogers, secretar de 
stat ; George Schultz, minis

trul finanțelor și consilier al 
președintelui pentru probleme
le economice ; Elliott Richard
son, ministrul apărării; Ri
chard KIeindienst, ministrul 
justiției; Earl Butz, ministrul 
agriculturii; Frederick Dent, 
ministrul comerțului; Peter 
Brennan, ministrul muncii ; 
Caspar Weinberger, ministrul 
sănătății, învățămîntului și bu
năstării ; James Lynn, minis
trul construcțiilor de locuințe 
și problemelor urbanistice, și 
Claude Brinegar, ministrul 
transporturilor.

0 rezoluție a Consiliului de Securitate 
în problema autodeterminării 

și independenței poporului namibian
NAȚIUNILE UNITE 9 —

Corepondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : Con
siliul de Securitate a adoptat 
o rezoluție în care cere secre
tarului general al O.N.U. Kurt 
Waldheim, să-și continue efor
turile pentru a obține respec
tarea de către Africa de Sud a 
principiilor autodeterminării și 
independentei poporului nami
bian. Rezoluția reafirmă poziția

de principiu a O.N.U. in a- 
ceastă problemă, interzicînd 
scindarea teritoriului Namibiei 
de către Africa de Sud și sub
liniind că majoritatea covârși
toare a poporului namibian se 
pronunță pentru abolirea ime
diată a politicii de separare a 
băștinașilor în bantustane și 
cere retragerea imediată a ad
ministrației sud-africane din 
Namibia.

Manifestări peste hotare consacrate 
aniversării Republicii

BERLIN 9, —■ Corespon
dentul Agerpres, Ștefan De- 
ju, transmite. La Berlin, a 
avut loc vernisajul expo
ziției „Cartea Românească", 
manifestare consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii in Româ
nia. Au fost de față repre
zentanți ai Ministerului Cul
turii, Ministerului de Ex
terne, ai unor edituri, per
sonalități ale vieții publice 
din R.D.G., precum ți re
prezentanți ai Ambasadei 
române din Berlin.

★

WASHINGTON 9. — Co
respondentul. Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : In cadrul programu
lui de manifestări cultura
le ocazionate de cea de-a

25-a aniversare a proclamării 
Republicii, in marea sală 
a Casei Internaționale de 
cultură din New York a a- 
vut loc un concert de lie
duri și arii din opere sus
ținut de baritonul român 
Dan Iordăchescu. Concertul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

*
CARACAS 9 (Agerpres). 

— In cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării 
Republicii in România, la 
biblioteca Pio Tamayo din 
orașul Barquisimeto a avut 
loc inaugurarea unei expozi
ții de artă populară româ
nească și de fotografii. La 
deschidere au participat Ra
fael Andres Montes de Oca, 
guvernatorul statului Lara, 
reprezentanți ai Adunării 
legislative, precum și Octa

vian Bărbulescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Venezuela.

★

SOFIA 9. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin 
Amariței, transmite : Sîmbă- 
tă, la Ambasada din Sofia a 
Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc o conferință 
de presă consacrată aniver
sării a 25 de ani de. la pro
clamarea Republicii în Ro
mânia. Cu acest prilej, am
basadorul Nicolae Blejgn a 
vorbit despre însemnătatea 
evenimentului de la 30 De
cembrie 1947 și despre suc
cesele obținute de poporul, 
nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in 
anii construcției socialiste.

R, P. UNGARĂ. — La Institutul pentru Relații Cult urale din Budapesta a fost 
deschisă o expoziție româneas că de artă aplicată.

In foto : Aspect de Ia deschiderea expoziției.

@ Pentru a accelera trans
miterea datelor epidemiolo- 
gice, Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.) va crea un 
sistem de informație automa
tă prin telex. Cu începere de 
la 11 decembrie, va fi sufi
cient ca solicitanții să cheme 
la Geneva telexul nr. 28150, 
pentru a primi în fiecare zi 
informațiile, epidemiologice co
municate O.M.S.-ului de către 
guverne.

@ Mohammed Moussa Sha- 
fique a fost numit, vi
neri, în funcția de prim-mi- 
nistru al Afganistanului, în 
locul lui Abdul Zahir, a cărui 
demisie a fost acceptată 
marți, de regele Mohammed 
Zahir Șah.

© Un avion „Boeing 737“ 
aparținînd companiei ameri
cane „United Airlines" s-a 
prăbușit, vineri seara. într-un 
cartier al orașului Chicago. 
Oficialitățile americane au a- 
nunțat că dintre resturile a- 
vionului cuprins în flăcări și 
ale caselor pe care acesta 
le-a dărîmat in cădere au 
fost degajate cadavrele a 42 
de persoane.

Namibia din nou în actualitate
De mai multe zile, Consi

liul de Securitate a dezbătut 
situația din Namibia. Cu a- 
ceastă ocazie, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a prezentat un raport 
asupra primelor contacte ale 
reprezentantului său special 
pentru Republica Sud—Afri
cană Și teritoriul Namibiei 
— ambasadorul elvețian Al
fred Escher. De fapt, Escher 
n-a făcut altceva decît să sta
bilească contacte cu guvernul 
sud—african, în intenția de a 
obține asentimentul pentru 
autodeterminarea și indepen
denta poporului namibian, re
tragerea administrației ile
gale sud-africane și recunoaș
terea unității teritoriale a 
acestei țări pentru organiza
rea de alegeri libere și pentru 
garantarea altor drepturi . și 
libertăți economice și politi
ce ale poporului namibian. 
Raportul lui Kurt Waldheim 
asigură pe membrii Consiliu
lui că Națiunile Unite vor 
continua să depună eforturi 
pentru aplicarea hotărîrilor 
privind Namibia. Referindu- 
se la misiunea reprezentan
tului său special, Waldheim 
a ținut să sublinieze ~~ f" 
ciuda prăpastiei care 
poziția guvernului de la Pre
toria de cea a O.N.U., 
dorit ca ușa pentru noi con
tacte să nu fie închisă". Dar. 
a mai subliniat el, un aspect 
util al acestei misiuni este 
faptul că au fost înlăturate 
orice dubii — dacă mai exis
tau — asupra aspirațiilor po
litice ale poporului namibian.

Un cuvînt mult așteptat la 
dezbateri a fost cel al secre
tarului pentru afacerile ex
terne al Organizației Poporu
lui din Africa de Sud—Vest 
(S.W.A.P.O). Exprimînd pozi
ția mișcării naționale din 
țara sa asupra raportului a- 
flat în atenția Consiliului de

Securitate, el a demascat, tot
odată, manevrele guvernului 
sud-afriean de a forma un 
așa-zis comitet de consilieri 
în Namibia, care să analizeze 
situația din acest teritoriu și 
să facă apoi recomandări pri
vind viitorul Namibiei. Secre
tarul pentru afacerile externe 
al S.W.A.P.O. a declarat că 
această propunere este o ma
nevră menită să prelungească

sflrșit în 1884, 
întreaga Africă 
a fost declarată posesiune ger
mană.

După înfrîngerea Germaniei 
în prima conflagrație mondia
lă, dominația colonială a luat 
sfîrăit în mod oficial în Afri
ca de Sud-Vest. Practic, însă, 
această țară, care ar fi tre
buit să fie printre primele 
state independente de pe con-

cind aproape 
de sud-vest

ări și evenimente

Sofia

Intllnirea 
reprezentanților 

grupurilor 
interpariamentare 

din țâri»

socialiste
In 
la

SOFIA 9 (Agerpres). — 
zilele de 7 și 8 decembrie, 
Sofia a avut loc o întîlnire a 
reprezentanților grupurilor in
terparlamentare din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S., transmite 
agenția B.T.A. întrevederea a 
fost prezidată de Milko Tara- 
banov, președintele grupului 
interparlamentar bulgar.

Participanții la întîlnire 
efectuat, într-o 
lucru, 
de 
1 ea 
întăririi 
instituțiilor parlamentare 
mocratice. Reprezentanții 
purilor interparlamentare 
exprimat speranța că 
crările conferinței interparla
mentare in problemele colabo
rării și securității europene — 
conform hotărîrii Uniunii In
terparlamentare, urmează să 
aibă loc în intervalul 26—31 
ianuarie 1973, la Helsinki, — 
vor contribui la convocarea 
grabnică a conferinței general 
europene pentru securitate și 
colaborare și la desfășurarea 
ei cu succes.

au 
atmosferă de 

prietenească, un schimb 
informații privind activita- 
grupurilor lor in direcția 

păcii și a dezvoltării 
de- 

gru- 
au 
lu-

că, „în 
separă

este de

regimul de ocupație, manevră 
pe oare S.W.A.P.O. o respin
ge categoric.

Mișcarea sud-africană a 
așteptat cu nerăbdare ur
mătorul pas decisiv : adopta
rea de către Consiliul de Se
curitate a unor măsuri ener
gice pentru aplicarea hotă
rîrilor sale anterioare, care 
să creeze condițiile necesare 
eliberării acestui teritoriu de 
sub ocupația străină și dobîn- 
dirii independenței.

★
Situată în Africa australă, 

la țărmul Atlanticului,Nami
bia apare, privită de la înăl
țime, ca un adevărat brîu ni
sipos, ce se întinde de-a lun
gul fluviului Orange, pe o su
prafață de 832 876 kmp. — 
suprafață aproximativ egală 
cu cea a Franței și Spaniei 
laolaltă.

Portughezii sînt cei dintîi 
călători care au poposit pe 
țărmurile Namibiei încă în 
zorii marilor descoperiri geo
grafice din secolele XV și 
XVI. Patru secole mai tîrziu, 
englezii și germanii aveau 
să-și dispute acest teritoriu, 
rivalitate care avea să ia

tinentul african, a continuat 
să se afle în situația unei co- ■ 
Ionii. Ea a fost încredințată 
de către Liga Națiunilor au
torităților de 
..administrare

Situația s-a 
pă încheierea 
lea război mondial, sChimbîn- 
du-se numai forma: „terito
riu sub tutelă". Guvernanții 
rasiști sud-africani, sfidînd 
Carta Națiunilor Unite, ho- 
tărîrile /Adunării Generale a 
O.N.U., protestele opiniei pu
blice internaționale și. în pri
mul rînd, revendicările . legi
time ale populației din Na
mibia. au integrat teritoriul 
în R.S.A;.-; extinzîndu-și. asu
pra ei politica rasistă ■ colo
nială. In ciuda faptului că, 
încă din anul 1966, drepturi
le de putere mandatară ale 
Republicii Sud-Africane1 au 
fost revocate, ea a refuzat ca
tegoric să pună capăt ocupă
rii samavolnice a acestui te
ritoriu. Curtea Internaționa
lă de Justiție de la Haga s-a 
pronunțat și ea în problema 
Namibiei, stabilind că R.S.A. 
și-a încălcat mandatul încre
dințat și că trebuie să re-

la Pretoria spre 
sub mandat", 

perpetuat și du
celui de-al doi-

nunțe imediat la controlul a- 
supra Namibiei.

Cramponarea de acest te
ritoriu se explică prin exis
tența în subsolul Namibiei a 
unor bogății importante. Ast
fel, Namibia este al treilea 
producător mondial de dia
mante. In subsolul său se gă
sesc o serie de minereuri de 
bază: cupru, plumb, zinc, 
magneziu, beriliu, germaniu, 
vanadiu (locul trei în lu
me), bismut, litiu etc. Trebuie 
adăugat că, în ultima vreme, 
s-au descoperit și aur, uraniu 
și petrol. Dar 66 la sută din 
produsul brut se concentrea
ză în mîna monopolurilor 
străine, care s-au stabilit în 
special pe terenurile cele mai 
bogate.

Regimul rasist sud-afriean 
a extins legislația aparthei
dului și pe teritoriul Nami
biei, unde peste 90 'la sută din 
populație este formată 
urmași ai triburilor ..Fîferero". 
Un om de culoare primește, 
pentru aceeași activitate, un \ 
salariu de 16 ori mai mic de- ' 
cît un alb. Contractele de 
muncă se pot încheia pent™ 
o perioadă de cel mult 11 
luni. Băștinașii sînt supuși la 
tot felul de privațiuni. Negrii 
nu pot să se deplaseze sau 
să-și schimbe locul de mun
că decît dacă posedă o au
torizație specială și li se per
mite să lucreze numai în anu
mite regiuni stabilite de autori
tăți. De asemenea, pentru afri
cani au fost create, la fel ca în 
R.S.A., bantustane, și au luat fi
ință zone în care populația 
tohtonă nu are dreptul să 
țină vreo proprietate sau 
facă comerț. Tată de ce 
steagul amplei lupte de elibe
rare a poporului namibian 
stă dezideratul suprem : „Na
mibia să fie a namibienilor !“.

© Săptămînalul ilustrat a- 
merican „Life" își va înceta 
apariția după ultimul său nu
măr, din 29 decembrie a.c.

Direcțiunea săptămânalului 
a anunțat, pe cei 320 de re
dactori, fotografi și funcțio
nari că rațiuni economice au 
determinat încetarea apariției 
revistei.

@ Specialiștii francezi au 
prezentat două noi prototi
puri destinate transportului 
feroviar: turbotrenul și aero- 
trenul. Turbotrenul a fost 
prezentat la Landes, în sud
istul Franței, unde a circulat 
cu o viteză de peste 360 km 
pe oră. Acest tip de vehicul 
permite transportarea a 330 
de pasageri, cu o viteză de 
260-300 km/oră.

@ Comitetul Central al 
Adunării Poporului Togolez, 
partid de guvernămînt, a a- 
doptat o hotărîre privind re
cunoașterea R.P.D. Coreene.

@ Sîmbătă a avut loc o 
nouă întîlnire între Le Duc 
Tho, consilierul special al 
delegației R.D, Vietnam la 
Convorbirile de la Paris cu 
privire la Vietnam, și Henry 
Kissinger.

COLUMBIA. Bogota, fru
moasa capitală a Columbiei, 
cu două milioane de locui
tori este înconjurată de car
tiere sărace și mizere, așa- 
numitele ,,favelas", unde oa

menii trăiesc în case mize
re, construite de ei, într-o 
lipsă totală a oricăror con
diții de igienă.

In foto : Intr-un cartier 
de „favelas" din împrejuri
mile Bogotei.
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Nicolae GORAN

Redacția și admînlstoațta rtaHi Petroșani stoada Repabîtalî tăn. 80, telefon t 16®

R. P. BULGARIA. Vedere parțială a Combinatului petro
chimic din Burgas unde se prelucrează anual peste 6 mi
lioane tone de petrol.

Un nou
partid polHic

în Italia
ROMA 9 (Agerpres). — In 

Italia a fost înființat un nou 
partid politic, denumit Partidul 
Unității Proletare (P.D.U.P.), 
informează ziarul „L’Unita". 
Noua formațiune politică a lu
at ființă din inițiativa unui 
grup de membri ai Partidului 
Socialist al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) — partid care, în 
urma Congresului din 13 — 16 
iulie, anul acesta, a hotărît di
zolvarea sa — cărora li s-au 
alăturat membrii grupului de 
stînga din cadrul Mișcării Po
litice a Muncitorilor (M.L.P.). 
Hotărîrea a fost anunțată

' cadrul unei reuniuni ținute 
Livorno.

kasă 

la ■ 

creatorii

de

in 
la

frumos

Evoluția navei spațiale „Apollo-17“
HOUSTON 9 (Agerpres). — 

Cea de-a treia zi petrecută în 
cosmos de membrii echipajului 
navei spațiale „Apollo-17“ — 
Cernan, Schmitt și Evans — 
a debutat, după cum S-a mai 
anunțat, cu un control efăltu- 
at de primii doi în interiorul 
modulului lunar, după ce a- 
ceștia au verificat sistemele de 
energie, transmisie, circuitele 
electrice. O ușoară defecțiune 
la sistemul de comunicație ca
re va servi la păstrarea legă
turii cu Pămîntul în timpul mi
siunii lor pe Lună i-a reținut 
ceva mai mult decît se prevă
zuse în modulul „Challenger".

La ora 8 și 33 minute (ora 
Bucureștiului) a început cea 
de-a treia perioadă de odihnă. 
Programul urma- să se încheie 
la ora 17 și 9 minute (ora Bu- 
cureștiului), cînd, de altfel., a 
și fost emis primul seinnal de 
la Houston pentru trezirea ce
lor trei astronauți. Dar, a fost 
nevoie de nouă asemenea sem
nale și de. două intonări ale...

imnului sportiv al Universității 
din Kansas, unde a studiat E 
vans, pentru ca aceștia să poa
tă fi treziți. Se pare că volu
mul receptoarelor pentru co
municațiile prin radio a lost 
prea mult redus înaintea înce
perii odihnei sau poate numai 
receptorul special pentru tre
zire, pe care de data aceasta 
l-a purtat Evans, fusese fixai 
la o intensitate redusă.

Așadar, cea de-a patra zi 
spațială a început la ora 17 și 
14 minute (ora Bucureștiului). 
Următoarea misiune a echipa
jului navei constă în efectua
rea unei noi „inspecții genera
le" a modulului, care va trebui 
să se încheie aproximativ la 
ora 21,00 (ora Bucureștiului).

La ora 17 și 46 minute (ora 
Bucureștiului), nava spațială 
se găsea la o distanță de 
319 900 kilometri față de 1’4- 
mînt, îndreptindu-se spre Lu
nă eu o viteză de 2 500 kilo
metri pe oră.

După incidentele 
dintre torțele armate 
libaneze și unități ale 
rezistentei palestiniene

BEIRUT 9 (Agerpres). — O- 
ficialități libaneze și delegați 
ai forțelor palestiniene am
plasate in Liban s-au întîlnit, 
sîmbătă, pentru examinarea 
modalităților de soluționare a 
divergențelor lor, relatează a- 
genția M.E.N. Este a doua în
tîlnire ' dintre reprezentanții 
părților respective, după în
trevederea pe care premierul 
Saeb Salam, a avut-o cu Abou 
Youssef, președintele înaltului 
Comitet Politic al palestinieni
lor din Liban, Zouheir Mohsen, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, și Kamal 
Nasser, purtător de cuvînt. al 
Organizației, in urma inciden
telor semnalate, în cursul zilei 
de vineri, între forțele armate 
libaneze și unități ale rezisten
tei palestiniene.

Potrivit unui comunicat ofi
cial al Ministerului de externe 
libanez, „guerila palestiniană 
a deschis focul asupra unor u- 
nități ale armatei libaneze ce 
primiseră misunea să controle
ze dacă forțele rezistenței s-au 
retras din regiunile unde, în 
virtutea unor rațiuni militare 
și strategice, nu aveau dreptul 
să acționeze". Armata libane- 

în comunicat, a 
să riposteze a-

ză, se arată 
fost nevoită 
tacului.

In același 
cat. dat publicității de către a- 
genția palestiniană „W.A.F.A." 
relatează că unități ale arma
tei libaneze au deschis focul 
asupra forțelor 
ceea ce a dus la 
incidentelor, care 
peste opt ore.

timp, un comuni-

palestiniene, 
declanșarea 
au durat

(Urmare din pag. 1)

mai sînt doar proiect.anți ar
tistici sau specialiști în es
tetica industrială. Ei sînt 
„designeri", adică îmbina, 
în preocupările lor, calități
le unuia și cunoștințele ce
luilalt. Produsele concepute 
și realizate aici nu sînt nu
mai frumoase, ci și utile, 
țin cont de legile standardi
zării și ale tipizării,: răs
pund legilor ergonomice și 
celor legate de eficiența e- 
conomică a producției,' A- 
șadar, înțeleg eu, „designe- 
rii" centrului sînt crejatori 
ai mostrelor industriale co
mode, funcționale și fru
moase, neapărat frumoase...

zAm văzut în biroul | di
rectorului cîteva albume 
conținînd fotografiile produ
selor realizate de cei 152 
de cercetători în aproape 
zece ani de activitate, și 
intr-o încăpere alăturată, a- 
menajată ca „Expoziție de 
mostre", rodul strădaniilor 
lor : televizoare portative, 
noi tipuri de telefoane, în
tr-o foarte largă gamă, a- 
parate de radio, modele pen
tru calculatoarele electro
nice și pentru diverse ma
șini electrocasnice.

O altă preocupare a co
lectivului de specialiști de 
pe bulevardul „9 Septem
brie" este ca proiectarea 
obiectelor separate să cedeze 
locul tot mai mult, proiec
tării „completului". In a- 
cest sens, ' atenția lor, în 
zilele vizitei mele, era con
centrată asupra proiectării 
bucătăriilor din noile a- 
partamente. Nu a unui o- 
biect, luat izolat, ci a în
tregii bucătării, cu tot echi
pamentul ei, compus din 
peste 300 de piese.

Dar activitatea științifică 
a „designerului" de la Cen
trul pentru estetica indus
trială este mult mai boga
tă și ea are o mare impor
tanță pentru activitatea 
practică a întreprinderilor 
Ministerului Construcțiilor 
de Mașini. Astfel, a început 
lupta cu „oboseala culori
lor se află în curs elabo
rarea unui sistem de semne 
convenționale pent™ ușu
rarea „comunicațiilor vizua
le", în special în zonele des
tinate turismului interna
țional etc.

Bogată, variată, intere
santa, activitatea centrului 
nu trece, totuși, dincolo de 
porțile lui, în producție de 
serie, pînă ce Consiliul teh- 
nico-artistic, compus din 
oameni ele știință, ingineri 
creatori de artă, fiziologi, 
psihologi, producători și lu
crători în comerț, nu aprobă 
mostra creată.

Numai de pe această ba
ză, numai de pe pozițiile 
bunului gust încercăm să 
punem capăt producerii de 
mărfuri greu vandabile, came 
se mai întîlnesc prin vitri
nele magazinelor, a decla
rat, la sfîrșitul convorbirii 
noastre, directo™! Hasimski. 
Cît privește Institutul de 
estetică din București, vreau 
să arăț că primele contacte 
au și fost realizate. Vecină
tatea, prietenia ne obligă 
să ne cunoaștem și să cola
borăm din ce în ce mai bi
ne.
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