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In nomenclatorul de fabricație al Uzinei constructoa
re de mașini din Reșița au fost înscrise anul acesta, pen
tru producția de serie, 25 de produse noi, caracterizate 
prin performanțe constructive și funcționale ridicate. Prin
tre acestea se remarcă pompele de mare capacitate desti
nate echipării turboagregatelor de 330 MW, motoare elec
trice ou puteri cuprinse între 7 200 și 100 kW, motoare e- 
lectrice de curent continuu, reductoare navale, cupluri au
tomate pentru tracțiune feroviară de mare viteză, precum

DECEMBRIE^ Ritm viu, susținut, succese
prestigioase în întrecere

și boghiurite pentru locomotivele Diesel de 1 250 și 2 100 C.P.
De asemenea, în. cursul acestui an, în cadrul uzinei au 

fost modernizate 24 de produse. Pe această cale, specialiș
tii reșiteni au adus importante îmbunătățiri constructive 
și funcționale motoarelor electrice cu puteri variind între 
100 și 3 150 kW.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Octavian 
Groza a fost eliberat din 
funcția de ministru al e- 
nergiei electrice, fiind nu
mit în funcția de 
secretar de stat ( 
copreședinte al 
Național pentru f 
Tehnologie.

Prin același 
fost numiți: tovarășul Con
stantin Băbălău în funcția 
de ministru al energiei e- 
lectrice ; tovarășul Nicolae 
Mihai în funcția de minis
tru secretar de stat și prim- 
vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării ; 
tovarășul Traian Dudaș în 
funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini Grele ; tovarășul Ilie 
Cîșu în funcția de ministru 
secretar de stat la Minis
terul Industriei Chimice ; 
tovarășul Aldea Militaru în 
funcția de ministru secre
tar de stat la Ministerul A- 
griculturîi, Industriei Aii 
mentare și Apelor.

Printre cele mai recente pelicule realizate c’e Studioul 
„Animafilm" și care își așteaptă confruntarea cu 
cui se numără „Poveste la Pol", film pentru copii, 
ca regizori pe Florin Angelescu și Adrian Nicolau, 
autor al scenariului pe scriitoarea Constanța Buzea; 
măgăruși11 în regia lui Buzea Zabaria, după un scenariu 
al poetului Victor Tulbure; „Puiul", realizat de Lauren- 
țiu Sîrbu, avînd la bază cunoscuta nuvelă cu același titlu 
a scriitorului Brătescu Voinești ; „Bîlciul palavragiilor" în 
regia lui Honia Ștefănescu, după un scenariu de Dan Lu- 
pașcu și Marin Tarangul.

Au fost terminate filmările pentru ultimul episod al 
lung-metrajului „Robinson Crusoe", o comedie burlescă 
după celebrul roman de aventuri ai lui Daniel Defoe, în 
regia lui Victor Antonescu.
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Brigăzi de frunte ale sectorului I al E.M. Antnoasa, con
duse de minerii Iile Nicolae și Petru Roman se prezintă 
după trecerea decadei I din luna curentă cu realizări pe 
măsura prestigiului de care se bucură: de la frontalul 3, res
pectiv, abatajul cameră nr. 6, s-au extras peste sarcinile 
preliminate 520. respectiv, 150 tone, cu depășiri ale randa
mentului mediu planificat cuprinse între 1 și 1.3 tone pe post. 
Eforturile lor permanente se oglindesc în plusul de peste 
1 150 tone raportat de sectorul in care activează.

Ritmul viu al întrecerii pentru a întîmpina ziua de 30 
Decembrie cu indicatorii îndepliniți exemplar este susținut 
cu hotărîre și de către frontalîștii de la sectorul TI (+ 190 
tone), conduși de Victor Andrițoiu și Nicolae Bocor, care se 
mîndresc pînă acum cu sporuri de 170, respectiv, 120 tone.
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li sfîrșitul lunii Ire- 
r pute, către extremita- 

' te.a blocului III al mi
nei Petrila, intrase brigada 
lui Titu Vlad. intr-o zonă la
minată/ Peste tot numai pia
tră, părea că' se secătuise 
acolo izvorul „diamantelor 
negre...". Șeful de brigadă 
a chemat' „la ordin", lingă 
gura de rol a abatajului, în
tre schimbul I și II, pe • mi-

Instantaneu
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oate schimburile brigă
zii sînt fdrmâte din 
oameni harnici, capa
bili, care știu să colaboreze 
intre ei, • să-și . organizeze 

munca in așa fel îneîi 
randamentele să fie la 
velul exigențelor, 
pare că schimbul 
rodnic este al. lui 
lici, minerul care 
în brigadă, tinerețea — are 
doar 23 de '-ani — rvu-1 ,îm-

mineresc
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nerii Nicolae Anăstăsoaie și 
Ludovic Filip.

— Uite, mă, băieți, și 
nu' vost' și-al sectorului 
aer... Trebuie să facem
va...

— Păi, să scăpăm de
rilu’ ăsta, și-om vedea....

— Da' vedeți, se cere 
ționat repede, timpul nu 
teaptă...

N-a fost prea greu să
înțeleagă cum să iasă din 
impas cit mai grabnic cu pu
tință. „Măi, frate, să ne pu
nem pe treabă. Și-au 
înaintat cu frontul prin ma
sivul de steril cu cite două 
,cîmpuri pe schimb, adică de 
două ori mai rapid... Corola
rul eforturilor : recuperarea 
„miezului" de cărbune nu 
după 6 zile, cit ar fi durat 
normal, ci după nici 3... Bi
lanțul lunar al brigăzii a in
clus ulterior un spor de 220 
tone. In pragul „trecerii" a- 
mintit.e, restanța atingea 150 
tone...

piedică să se dovedească 
matur în maniera de abor
dare a sarcinilor 
datoriei zilnice.
meni în schimb 
nul, și-s de toți 
vînă, nu alta, 
numai pe Virgil 
în... vîlvoarea 
front 1

...Șeful de brigadă este 
„rău Ia gură, da’ bun mi
ner, te poți bizui oricînd în- 
tr-însul, una peste alta ne 
împăcăm noi", vorba ingine
rului Cornel Bosa, șeful de 
sector. „M-am învățat cu or
tacii mei", ne mărturisea 
Titu Vlad, cred că m-aș ră
tăci ■ pe galeriile altui sec
tor, sîntem aici o mînă de 
oameni, dar umăr lingă u- 
măr părem o mulțftne...".

Brigada lui Titu Vlad și-a 
reînnoit, angajamentul tri
mestrului IV la 500 tone, în 
cinstea aniversării zilei Re
publicii. Avem convingerea 
că-1 va întrece 1

Tr. MULLER

Ieri, în sala mare a Casei de cultură din Petroșani a 
avut loc simpozionul ..25 de ani sub flamura partidului", or
ganizat de Inspectoratul școlar in cinstea aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea Republicii. Cu acest prilej 
au iost prezentate comunicări științifice referitoare la trans
formările revoluționare petrecute in Valea Jiului, dezvoltarea 
social-economică. a invățămîntului („Ideea de republică la 
români" — prof. Dimitrie Dumbravă ; „Aspecte ale dezvol
tării ' învățămîntului în Valea Jiului în 25 de ani" — Liviu 
Groza „România pe meridianele lumii" — prof. Maria Bre- 
toiu ; „Lupta pentru democratizarea invățămîntului in Valea 
Jiului in primii ani ai revoluției populare" — proi. Eugen 
Pali ; „Liceul Vulcan în preajma aniversării Republicii" — 
prof. Gheorghe Antoce).

După lucrările simpozionului a urmat consfătuirea pro
fesorilor — diriginți din Petroșani.

Comentariul me
ciului de fotbal 
dintre echipele 
Jiul și Sportul 
studențesc

Programul T. V. 
pentru săptămîna 
viitoare

Zile și nopți formațiile de 
reparații și exploatare din 
cadrul secției electrice a 
E.C.E. Paroșeni au depus e- 
forturi susținute in vederea 
realizării sarcinilor de plan 
pe acest an. Toate lucrări
le p.rogramate la agregate
le electrice de .bază.și auxi-, 
liore, au fost efectuate în 
termenele stabilite. Aceasta 
înseamnă mult ținind cont 
că agregatele menționate 
au ponderea cea mai mare 
în componența centralei. In 
cadrul lucrărilor de pregăti
re pentru 
formația 
trice a , 
integrală 
setină siliconică contra 
luării a' izolațiilor din 
țiile exterioare 
și 220 KV, contribuind ast
fel la realizarea unei sigu
ranțe mărite de exploatare 
în anotimpul rece a siste
mului energetic național.

Se mai poate aminti fap
tul că formația de exploa
tare a asigurat buna funcțio
nare a instalațiilor energe
tice complexe fără avarii 
din vina personalului.

La obținerea acestor re
zultate an contribuit în mod 
direct in primul rind comu
niștii, asistența tehnică a- 
cordată formațiilor din ca
drul secției electrice pentru 
a se achita cu cinste de 
sarcinile ce le-au stat în 
față.

Iuliu POPA 
corespondent

Lucrările Conferinței Națio
nale a partidului din iuliă a.c. 
cit și legislația 
pun un 
pe întărirea 
vințele — a 
trol. Astfel, 
zentat de secretarul 
al partidului tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Conferință se 
subliniază că „...este necesar 
să se realizeze un control se
ver în toate domeniile de ac
tivitate. Societatea trebuie să 
cunoască cum sînt gospodări
te mijloacele materiale și fi
nanciare cum își îndeplinesc 
sarcinile colectivele de oa
meni ai muncii, cadrele de 
conducere. Nimeni și sub nici 
o formă nu se poate sustrage 
controlului și răspunderii față 
de oamenii muncii".

In condițiile lărgirii atribu
țiilor și creșterii competenței 
centralelor și întreprinderilor, 
cadrele de conducere ale a- 
cestora au obligația să asigu
re un control sistematic asu
pra activității de administrare 
a patrimoniului, în vederea 
cunoașterii și urmăririi perma
nente a modului de gospodă
rire a bunurilor obștești, i- 
dentificării și mobilizării re
zervelor, prevenirii, descoperi
rii și recuperării pagubelor și 
tragerii la răspundere a celor

în vigoare, 
accent deosebit 
— în toate pri- 

activității de con- 
in Raportul pre- 

general

vinovați de încălcarea legal • 
lății socialiste. Controlul,, ca 
parte inseparabilă a muix.i 
de conducere colectivă, j t.r - 
buie să reprezinte un mijit c. 
de seamă de prevenire și i- 
dentificare a deficiențelor, yi 
de stabilire a măsurilor' pe:> 
tru îmbunătățirea muncii'.. în
tărirea disciplinei financi- 
și de plan. In1 același' tir. 
controlul trebuie să devii 
un important instrument r„. 
educare a cadrelor din econo
mie în spiritul respectării bu
nului public, să contribuie la 
dezvoltarea conștiinței soci - 
liste a oamenilor muncii, a 
grijii acestora (ață de avutul 
obștesc.

Potrivit reglementărilor le
gale, controlul în general se 
exercită în trei forme d-s- 
tincte, sub raportul momen
tului său față de cel al des
fășurării fenomenului contro
lat și anume : preventiv, con
comitent și posterior. Dacă în 
privința controlului 
și a celui posterior 
oarecare 
tă, forma 
tent este

experiență 
de control 
de o dată

preventiv 
există o 

acumula- 
c.oncomi- 
mai re-

Ioan POP.
șef serviciu C.F.I.
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INDUSTRIA SECOLULUI XX
Adunare 
studențească

' ■ ’! 1 s ■ ‘ '
In cadrul manifestărilor pri

lejuite de , aniversarea unui 
sfert de veac de la proclama
rea .Republicii, in aula Insti
tutului de mine din Petroșani 
a avut Ioc o adunare dedicată 
gloriosului jubileu. Cu acest 
prilej tovarășul Ștefan Alma- 
șan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
a vorbit studenților despre 
semnificația zilei de 30 Decem
brie, relevînd aspecte ale lup
tei eroice a întregii noastre 
națiuni pentru înfăptuirea Re
publicii, marile înfăptuiri ale 
poporului nostru dobindite sub 
conducerea partidului în fău
rirea societății socialiste.

In încheierea adunării, for
mații artistice aie studenților 
mineri au prezentat un spec- 
tacol-montaj care a evocat 
momente din trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru. 
Regia spectacolului deosebit 
de originală este semnată de 
Ion Simionescu.

Ion Adrian POP 
student

Desigur că o bună parte din rezultatele obținute de 
brigada minerului Francisc Kovacs de la E. M. Petrila, 
se datorează organizării judicioase a lucrului în abataj. 
Iată de ce dialogul Ia ziuă stabilește cu precizie timpul 
efectiv pentru fiecare operație în subteran.

In clișeul nostru șeful d e schimb Gheorghe Vluen- 
ciuc și ortacul Iui Alexandru Chița intr-un viu schimb de 
idei...

A 
In

pragul 

predării
Constructorii din Petrila zo

resc în aceste zile lucrările 
de finisaj interior, în scopul 
terminării creșei-cămin pentru 
copii, cu. o capacitate de cir
ca 300 locuri.

Brigada de zidari a lui Paul 
Cojocaru. mozaicarii conduși 
de Dumitru Negoiță, zugravii 
lui Zoltan KristPf, instalato
rii din echipele lui Ion Sa- 
chelarie, sanitarist și Ion 
IDesculțu, caloriferist, ca și 
linolistul Dumitru Rămășcanu 
execută în aceste zile, sub 
conducerea maiștrilor Valen
tin Chira și Florea Pătru ul
timele finisaje, montaje de 
instalații la parterul clădirii. 
Constructorii sint hotăriți ca 
noul obiectiv social să fie 
predat în cinstea zilei Re
publicii.

Nici fierul, nici aurul și 
nici vreun alt element util 
n-a pătruns în viața omenirii 
atît de spectaculos ca alumi
niul. Este drept, metalul alb 
se înhamă foarte tîrziu la ca
rul progresului civilizației, dar 
o face intr-un ritm care vrea 
parcă să compenseze întîrzie- 
rea de secole cu care omul a 
ajuns la concluzia, că bauxita 
este un minereu tot atît de 
util ca cele cunoscute ante
rior. In ce constă asaltul a- 
luminiului? In faptul că el 
cucerește de la o zi, la alta 
noi domenii de utilizare. Prac
tic, se știe că astăzi nu se 
poale vorbi despre o indus
trie electrotehnică, despre ae
ronautică, despre chimie și 
petrochimie, ori despre multe 
alte domenii, fără concursul 
aluminiului și al aliajelor Iui. 
O asemenea rațiune a stat 
și la baza actului de naștere 
al industriei metalului alb în 
tara noastră, rațiune care s-a 
întemeiat, bineînțeles, pe e- 
xistența unoT puternice re
surse de bauxită.

Determinată în timp, indus
tria aluminiului românesc în
cepe cu șapte ani în urmă. 
Localizată în spațiu, această 
tînără ramură alcătuiește un 
triunghi - Dobrești-Oradea- 
Slatina, pe cale să devină un 
patrulater prin atragerea unui 
nou punct care să transforme 
bauxita in alumină —- Tulcea.

Așadar, la mijlocul anului 
1965, România s-a înscris în 
rîndul primilor 25 de produ
cători de aluminiu din lume. 
Actul a fost marcat de intra
rea în funcțiune, aproape con
comitent, a Uzinei de -alumi

nă de la Oradea și a celei 
de la Slatina, care au progre
sat într-un ritm susținut. S-a 
pornit de la cîteva tone pe 
zi, dar într-un timp relativ 
scurt, a fost depășit plafonul 
producției de 100 000 tone a- 
nual.

Electrometalurgiștii slătineni 
au rostit plugușorul pe '73 cu 
mult înainte ca ultima filă a 
calendarului pe 1972 să anun-

se pot obține producții su
plimentare de circa 3 500 to
ne aluminiu pe an. De altfel, 
in cele 11 luni ale anului în 
curs, uzina din Slatina a in
trodus în fabricație peste 690 
noi produse și tipodimensiuni, 
printre care elemente de tim- 
plărie metalică, a căror greu
tate pe metru pătrat este cu 
6 kg mai reduse decit a pro
duselor similare din lemn,

Republica la a 25-a aniversare

te acest eveniment. Ei și-au 
realizat nu numai sarcinile de 
plan, dar, în același timp, și-au 
depășit propriile angajamen
te asumate in cinstea aniver
sării Republicii. Și trebuie 
subliniat că evoluția ascen
dentă a producției a avut loc 
in condițiile creșterii gradu
lui de puritate a aluminiului 
(99,7 la sută), criteriu tehno
logic decisiv, care conferă 
României un loc de frunte 
printre țările producătoare de 
metal alb.

Concomitent, a crescut nu
mărul produselor incluse în 
nomenclator. Numai in acest 
an, de pildă, au fost fabricate 
13 noi tipuri de aliaje ale a- 
luminului cu siliciu, cupru 
sau magneziu, sortimente u- 
tilizate cu succes in construc
ția de mașini și de nave. Au 
fost fabricați de curind, după 
o tehnologie proprie. anozi 
eu secțiune mărită, folosiți in 
procesul electrolizei. Prin ge
neralizarea utilizării acestora

bare și profile pentru indus
triile constructoare de ma
șini, electrotehnică și elec
tronică, diferite piese de mo
bilier, cofraje de aluminiu ce 
pot fi folosite de peste o 
sută de ori fără să se degra
deze.

Acum, tînăra ramură indus
trială urcă vertiginos, în in
tenția lăudabilă de a realiza 
în 1975 o producție de 200 000 
lone de aluminiu. In acest 
scop, uzina din Slatina, spe
cializată in prelucrarea alu
miniului, va continua să-și 
sporească sortimentul de pro
duse extrudate și trase. Fa
brica de produse cărhunoase 
a atins incă de acum cîteva 
luni, parametrii proiectați, iar 
o altă unitate, aflată în con
strucție, in capitala aluminiu
lui românesc, va livra econo
miei cabluri și conductori tre- 
filați. Pe de altă parte, la 
Tulcea se află in plină con
strucție o modernă uzină de 
alumină, astfel că întreprin

derea din Oradea nu va mai 
fi singurul furnizor de mate
rii prime.

Realitatea prezentă, s îb 
toate aspectele ei, construe ii, 
dotări, tehnologii, vine să c.< n- 
firme că prevederile cinch a- 
lului vor fi realizate. Ast.al, 
în cursul acestui an. construc
torii halelor de electroliză, in 
luptă permanentă cu timp .1, 
au devansat termenele de m- 
trare în funcțiune, iar ecoi o- 
miștii au calculat că hala r.
6 va fi construită cu trei li ni 
mai devreme, fapt ce va <r *e 
la realizarea unei producții 
plimentare evaluate la 250 
lioane lei, la care se vor 
dăuga alte 180 milioane i 
obținute prin reducerea du 
tei de construcție a halelor c.
7 și nr. 8.

Experiența acumulată p 4 
acum de harnicul colectiv nl 
Uzinei de aluminiu din Sie - 
na, de'cele din Oradea si P - 
tra Craiului constituie o c .- 
ranție sigură că sporul st - 
stanțial de producție prevă; t 
pentru 1975 va fi realizat ir - 
in te de sfîrșitul cincinalul i . 
Făuritorii metalului alb s- > i 
maturizat, știu că pot mai m t 
și vor realiza mai mult, ri - 
cind prestigiul întreprinde i 
lor. Sfîrșitul actualului cin - 
nai va matca astfel noi c e 
în evoluția producției de a i- 
miniu, care va reprezenta n 
1975, circa 2 la sută din pro
ducția mondială. Ce ne rezer
vă viitorul cincinal în ac st 
domeniu ? Fără îndoială, a iii 
ce vor urma vor plasa indus
tria aluminiului românesc pe 
noi coordonate.

Gheorghe TBW
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Aducerea la domnie a db 
nastiej Hohenzollern Sigma
ringen in IBIiii a fost opera 
nefastă a monstruasei coaliții 
burghe/o-raoșiereștl și a con
stituit o verigă esențialii în 
șirul do măsuri luate do cla
sele exploatatoare în scopul 
înăbușirii luptei poporului ro
mân pentru libertate și pro
gres social. Forțele democra
tice ale tării au doina cat cu 
energie plebiscitul din apri
lie I860, sorotindu-l drept „o 
comedie nedemnă", menită 
să dna „o formă < vasilegală 
unei numiri făcută deja de un 
guvern ieșit din o conspira- 
tiune nocturnă și din trădarea 
cea mai odioasă". Exponenții 
intereselor claselor exploata
toare, după cum ei înșiși re
cunoșteau, vedeau fu dinastia 
străină „o garanție de ordine 
și stabilitate" a regimului 
burghezo-moșieresc, un mij
loc do întărire a acestuia de
oarece „un principe străin va 
lega mai strîns aceste două 
(ari ale Europei (Țările Ro
mâne) șj va stabili o solida
ritate între familiile domni
toare din apus și guvernul 
nostru, asigurirjdu-I un spri
jin puternic", Reamintirea a- 

i r h»praj jrțcn
este necesară, deoarec e ea dă 
o primă indicație cu privire 
la rolul rezervat familiei de 
I lohenzoIiern-Sjgmaringen in 
viața publică a României și 
explică atribuțiile largi cu 
care instituția monarhică a 
(ost de la început investită 
în țara noastră,

In procesul întăririi coali
ției burghezo-nwșicrești și 
existenței în același timp a u- 
nor contradicții în cadrul a- 
cesței coaliții, aceste atribu
ții au fost și mai mult extin
se, fie prin modificări consti
tuționale directe, fie prin 
crearea unor situații de fapt 
devenite „tradiționale". întă
rirea puterii legale a fost ne
mijlocit legată de faptul că 
pe măsură ce contradicțiile 
economice și sociale se adîn- 
ceau in România burghezo- 
moșierească iar lupta de cla
să se ascuțea — pentru cele 
două clase dominante și pen
tru partidele politice care ex
primau interesele lor — spo
rea însemnătatea monarhiei 
ca instrument comun de opri
mare a maselor. Faptul că re
gele devenise cel mai mare 
moșier și unul dintre cei mai 
mari fabricanți și bancheri ai 
tării a creat de altfel și o 
deplină identitate de interese 
personale, economice între 
monarhie, moșierime și marea 
burghezie din România. Mo
narhia n-g fost, așadar, nu
mai un simbol al coaliției 
burghezo-moșierești, ci a re
prezentat principalul scut al 
dominației politice a „mon
struoasei coaliții" iar întărirea 
puterii regale a echivalat cu 
însăși întărirea dominației co
mune a celor două clase. Din 
această cauză rolul pe care 
monarhia l-a jucat timp. de 
opt decenii în viața publică 
a țării poale fi înțeles pe de
plin numai dacă avem în ve
dere faptul că în sistemul po
litic al României burghezo-mo
șierești cunoscutul dicton 
constitutional burghez potri
vit căruia „regele domnește

dar nu guvernează" nu avea 
aplicație, iar teza potrivit că
reia „toată puterea de stal" 
ar fi emanat de la popor —în
scrisă formal, în toate consti
tuțiile României burghezo-mo- 
șiere.șli, a devenit cu timpul 
o ficțiune căreia — nici in 
drept nici în fapt — nu i s-a 
maj atribuit vreo importantă. 
Una dintre preocupările con
stante ale coaliției burghezo-

națiilor, a subvențiilor pen
tru călătorii in străinătate și 
.pentru întreținerea I ersona- 
lului palatului, a scutirilor 
de impozite și taxe etc,, nu 
mal puțin do 175 milioane de 
lei aur — sumă echivalentă 
cu aproape bugetul țării pe 
timp de un an. Zeci de milioa
ne de lei proveneau din ex
ploatarea crîncenă a miilor

moșierești a fost aceea de a 
consolida instituția monarhică 
și a o transforma înlr-un in
strument tot mai eficace de 
limitare și cenzurare a voin
ței maselor. Imensa avere, 
acumulată de Carol I în mai 
puțin de 50 de ani, atestă prin 
sine însuși, fără pufintîi de 
tăgadă, caracterul prădalnh 
al dinastiei din care făcea 
parte. In același timp o exa
minare, fie ea cit de sumar': 
a căilor prin care .a,, fost ob
ținută această avere, dezvă
luie că ea își are izvorul ne
mijlocit în exploatarea crîn- 
renă a maselor populare, în 
jefuirea avutului -public, în 
cele mai necinstite afaceri 
puse la cale pe seama finan
țelor de stat, în înseși vînza- 
rea independenței naționale 
și aservirea economică și po
litică a țării fată de puterile 
imperialiste. Sute de milioa
ne de lei, provenite din im
pozitele stoarse de pe spina
rea maselor populare, au ali
mentat această avere. Numai 
în primii 20 de ani de domnie 
a lui Carol I, după calculele 
ziarului „Adevărul" din 11 
mai 1804, statul cheltuise 
pentru întreținerea dinastiei 
sub forma listei civile a do-

de țărani muncitori ce tru
deau din greu pe domeniile 
și moșiile coroanei, încă din 
timpul lui Carol I monarhia 
devenise cel mai mare pro
prietar funciar din țară, Da
tele furnizate de contabili- 
'atea fostei case regale arată 

li in perioada 1884-1912 pro- 
Hlul net obținut din exploa
tarea țărănimii de pe dome
niile coroanei s-a ridicat ia 
opste 28 milioane Iei aur, în 
medie circa 975 000 lei aur 
anual. Dacă se ține seama că 
o familie de țărani ce -trudea 
din zori și pînă-n noapte pe 
domeniile coroanei primea a- 
nual 120 lei rezultă că anual, 
numai do la domenii, Carol 
I încasa tot atît cît cîștiggu 
mai mult de 8 100 de familii 
țărănești. In același timp pro
fiturile realizate de pe moșiile 
particulare ale regelui erau 
și mai ridicate, Afaceri cu ar
mament comandat la Uzinele 
„Krupp", deși alte firme o- 
fereau condiții mai avanta
joase, cu acțiuni ale căilor fe
rate (rămînînd celebră aface
rea Strausberg), cu -grîne și 
vite vîndute puterilor centra
le în pragul primului război 
mondial, dividenle de la ac
țiuni și profituri obținute din 
exploatarea muncitorilor din

întreprinderile situate pe mo
șiile regale au constituit tot 
atîtea izvoare ale creșterii a- 
verii monarhiei și pentru a- 
coperirea parazitarelor sale 
cheltuieli, Jefuirea maselor 
populare mergea mină în mi
nă cu aservirea tării capita
lului străin. Convenția comer
cială cu Austro-Ungaria 
(1875), tratatul de pace îpche> 
iat de Ferdinand în 1918 cu 
Puterile Centrale sau trata
tul economic din martie 1939 
încheiat în timpul lui Carol 
al II-lea sînt cîteva dovezi 
elocvente ale aservirii eco
nomice ale României fată de 
puterile imperialiste.

Tratatul r)e pace încheiat 
cu Puterile Centrale în îQig 
rămînp încă expresia cea mai 
fidela a politicii dusă de mo
narhie în această perioadă. 
Acest tratat reprezenta în bu
nă măsură prețul pe care mo
narhia îl plătea pentru ca re
gele Ferdinand să poată in
tra din nou în grațiile Pu
terilor Centrale, cît și pentru 
a se asigura de sprijinul im
perialismului german împo
triva maselor populare afla
te în plin avînt revoluționar. 
In timpul domniei lui Carol 
al II-lea, jefuirea finanțelor 
țării, afacerismul, corupția, 
înfeudarea țării puterilor im
perialiste, trăsături caracte
ristice ale politicii dinastiei 
de Hoh-enzollern-Sigmaringen 
— sînt ridicate mai mult ca 
oricînd la rangul de principii 
ale politicii de stat și „per- 
.fecțimiate", dezvoltate fără 
precedent, In perioada 1930- 
1940 monarhia se situează în 
yînful piramidei capitalului 
financiar, Carol II deținea ze
ci de mii de acțiuni la nu
meroase fabrici, uzine și bănci 
din tară și din străinătate. „Ze
ce ani de domnie a Iui Carol 
de Hohenzollern — arăta un 
document al P,C,R, din anul 
1940 — au fost zece ani de 
îmbogățire și parvenire inso
lentă, de lux și desfrîu pen
tru clica imperialistă a rege
lui. Zece ani de exploatare 
și opresiune sîngenoasă, de 
chinuri și lipsuri pentru 
populația muncitoare".

Ultimul rege al dinastiei 
Hohenzollern nu a dezmințit 
nici o clipă că este continu
atorul fidel al politicii aces
tora. Intre 1940 și 1944, Mi
hai de Hohenzollern încasea
ză comisioane de sute de mi
lioane de Iei din „colabora
rea" cu marile bănci germa
ne și a continuat să stoarcă 
de pe urma exploatării ma
selor aproape 400 . milioane 
Iei. După victoria insurecției 
de la 23 August 1944, monar
hia și cercurile reacționare 
grupate în jurul său sperau 
să poată continua vechea po
litică de înfeudară a țării ca
pitalului străin, de exploatare 
a maselor populare. Dar, da
torită succeselor obținute de 
oamenii muncii sub conduce
rea P.C.R., s-a ajuns la acel 
stadiu al raportului de for
țe în care s-au copt condi
țiile înlăturării monarhiei 
și proclamării republicii 
populare,

Stelian POPESCU, 
cercetător științific
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Bilanțul 
cooperaturilor 

de la 
„Deservirea44

Colectivul de cooperatori 
din Lupeni, și-n câștigat în 
decursul anilor, un bun re
nume în rîndul locuitorilor 
acestui, oraș, La afirmația 
că nu există un lupenean 
care să pu fi recurg la ser
viciile cqoperativei, nu adău 
găm deeît o apreciere 
cu privire la inspi
rația celor care au dat 
numele acestei unități. Căci, 
„Deservirea" și-a confirmat, 
așa cum spuneam, în decur
sul anilor, scopul, îndepli- 
nindu-și cu conștiinciozitate 
funcția de unitate prestatoa
re de servicii, în slujba ce
tățenilor.

Un scurt bilanț al anului 
1972 indică realizarea, de 
către cooperatori, a unui pian 
de producție de peste două 
milioane lei din lucrări exe
cutate pentru alte unități 
socialiste, la care se adaugă 
însempate realizări aje ate- 
1 iepelor de mică serie sau de 
reparații. Din acest bilanț 
se cuvin menționate, în 
mod aparte, lucrările execu
tate de meseriașii Carol Co- 
ciș, Ioan Cfr-stea. loan Katra, 
David Moldovan, Adalbert 
Berchi și alții.

Succesele cooperativei se 
datoresc preocupărilor con
ducerii pemtru creșterea și 
formarea unor cadre capabi
le să contribuie la îndepli
nirea cantitativă și, în ace
lași timp și calitativă, a sar
cinilor sporite ce stau în fa
ța unității.

Colaborare 
în domeniul 

poluării
Un grup de experți djn 

U. R. S. S. și S. U. A„ 
Vii studia problema po
luării Lacului Baikal și a 
Lacului Tahoo din Nevada, 
Un alt grup va aborda pro
blema luptei împotriva po
luării cu produse petrolife
re. O serie de societăți par
ticulare americane au fost in

vitate să la legătura cu 
specialiști sovietici. Orașele 
Leningrad și Saint Țouis 
vor face un schimb de ex
periență în ceea ce priveș
te poluarea atmosferică. Vor 
fi, de nserpepa, studiate o 
serie de probleme generale 
du protpjare a naturii,

Centrale 
atomice

BK3E4»

Puncte de vedere
Cu coșul, 

după „timp pierdut"
S-au pornit așa, deodată, 

cumpărătorii să facă greu
tăți comerțului. Sau, dacă 
greșim, înseamnă că a por
nit comerțul tot așa, deo
dată, să aplice în viață un 
nou principiu de lucru. In 
locul obișnuitei formule de 
politețe „bine ați venit", la 
magazinul alimentar cu 
autoservire din Piața Vic
toriei sîntem întâmpinați, 
indirect, cu formula „stpți 
mai bine acasă și lăsați-vă 
de cumpărături, ca să ne 
lăsați și pe noi în pace I", 
Dar, să vedem, mai pe 
larg, cum se petrec lucruri
le.

După mai mulți ani de 
bună funcționare, s-a intro
dus, deci, un sistem nou. 
Raioanele de dulciuri, me
zeluri și pîine au fost in
cluse, și ele, la vînzarea cu 
autoservire (vorbă fie 1) în 
sensul că nu te mai poți 
prezenta în fața lor fără 
coș. Astfel, pentru o cioco
lată sau o pîine, pentru o 
sticlă de Borsec sau „o su
tă de cafea", vrei nu vrei 
parcurgi toit magazinul, 
intri în fluxul de cumpă
rători care fac rînd în fața 
casieriei, aglomerînd peste 
măsură spațiile dintre to-

nete, dar mai ales, pierzînd 
atîla timp incit experiența 
fiecărei cumpărături te în
deamnă la seriqase reflec
ții. In tot acest timp, vite
za de vînzare a mărfurilor 
scade, aglomerația crește, 
mărfurile de azi 1’ămîn 
pentru a doua zi, cumpă
rătorii de a doua zi (eu 
trista experiență acumula
tă) se îndreaptă spre alte 
unități ș.a.m.d. Toate aces
tea datorită (țineți-vă bi
ne i) uimi mașuri de 

„perfecționare" capabilă
mai degrabă să aducă de
fied turi magazinului și, deo
potrivă, cumpărătorilor,

Pînă la sfârșitul anului 
prevedem numeroase zile 
de vîrf, de aglomerație ex
cesivă în acest magazin- 
Cum va acționa oare în fa
ța ei, spiritul comercial ? 
Așteptăm un răspuns con
cret, pentru a da de știre 
cumpărătorilor.

„Operativitate"
In lupa iunie din acest 

an (sau poate mai tîrziu) 
pe unul din șantierele mu
nicipiului a început înăl
țarea unui bloc turn, cu 10 
nivele plus parter. După 
săparea Și turnal-ea funda
ției (lucrare destul de 
grea), s-au făcut racordări
le necesare. Au urmat, a-

poi, lucrările de cons
trucții propriu-zișe, amena 
jăriLe iptej-ioare și altele. 
Intr-un ouvînrt, am fost 
martorii unui volum de 
muncă substanțial prin 
care harnicii constructori 
ne-ap dăruit un nou „pilon" 
al frumuseții, al urbanis
mului.

Tot în luna iunie din a- 
cest an, earn prin a-celeași 
zile, a început și I.G.L.-ul 
o lucrare de mai mică în
tindere în timp, dar, și ea, 
de mare necesitate: repa
rațiile acoperișului la blo
cul turn nr. 9 de pe strada 
Vasile Roajtă din Petro
șani începute la insistențe
le locatarilor, care au a- 
dus la cunoștința proprie
tarului de imobil, iminenta 
degradare a apartamentelor 
de la ultimul etaj. Trecem 
peste faptul că, pe parcurs, 
la unelg sesizări verbale 
s-a răspuns cam de manie
ra „dacă pu plouă ce să 
reparăm cp nu intră apa prin 
acoperiș ?“ — și „dacă
plopă, cum să lucrăm Pe 
timp nefavorabil Dar.
oricît pe-am strădui, nu 
putem trece peste singure 
concluzie ce Se desprinde 
din cele relatate : pînă să 
termine J.G.Ț,-ul p repara
ție, alții construiesc un 
bloc întreg !

*

A
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Chiar pe strada principală la intrarea-n municipiu 
Ochii se izbesc de-o tablă, așezată din principiu 
Să indice-o stradă-anums, dar rămii zău, cască-gură 
Cînd citești „Strada luminii" și de fapt e-o... fundătură 
Care nici 30 de metri n-are-n lung. Iar în lățime 
Vreo 3 metri,.. Dar e stradă, cu tablă la... înălțime 1 
intriga e și mai mare, cînd vezi lingă trotuar 
..Basculată" o,., grămadă de pămînt, hârtii și var

A 
Care, uneori „se Iasă" frămîntată în picioare... 
De mai mulți ani trecătorii se întreabă, cine oare (1 ?) 
A avut marea idee, ca în loc s-o desființeze 
Fundătura s-aibe-un nume „luminos" și să primeze 
Altor străzi, mai mari de pildă, dar cu denumiri obscure (!) 
Ne-ntrebăm și nof. de-asemeni, cit o să ne mai torture 
Nepăsarea asta crasă? Credem însă eă-ndrăznim 
Să găsim un... „responsabil".
(Și-ntr-o zi, o să-l găsim 1 !) I. I.ICIU

Activitatea comisiei metodice a diriginților
Activitatea educativă a fie
cărui diriginte, își înscrie 
eforturile pe linia contribu
ției largi cc o aduce școala 
la procesul de instrucție și 
educație, urmărind să reali
zeze, de fapt, acea legătură 
vie și multilaterală între co
lectivul școlar al elevilor și 
acela, mai larg, al societății. 
Prin întreg ansamblul de. 
măsuri întreprinse îi ajutăm 
de fapt pe elevi să înțelea
gă și să se integreze activ 
în frămintările și lupta pen
tru mai bine a întregului 
popor, înțelegând să hsigu- 
răm prin aceasta pregătirea 
lor pentru viață, pentru o 
viitoare participare la acti
vitatea socială.

Sarcinile și conținutul 
muncii de diriginte sînt mul
tiple și variate, iar prin 
complexitatea lor ridică ne
numărate probleme ce nu 
peste tot se rezolvă la fel. 
îmbinând continuu cerințele 
pedagogiei generale cu cele 
specifice clasei dirigințij des- 
rășoară, de fapt, o largă și 
permanentă activitate ‘crea
toare. Cum însă multiplele 
aspecte Și situații particulare 
presupun o foarte atentă a- 
legere de soluții și decizii, 
determinate la rîndul lor de 
gradul de experiență și com
petență al fiecărui pedagog, 
aceasta impune cu necesitato 
practica discuțiilor argumen
tate, a dezbaterii eolelctive. 
Pentru a răspunde acestei 
necesități au luat ființă, în 
toate școlile, comisii metodi
ce ale diriginților — orga
nisme colective de coordo
nare și urmărire a întregii 
munci educative desfășurată 
la clasă.

O sarcină principală care 
a stat în atenția colectivu
lui diriginților de Ia Școala 
generală nr. 1 Petri la a fost 
realizarea educației politi- 
co-ideologice a elevilor. Pen
tru aceasta la orele de acti
vitate educativă, informările

politice ocupă un spațiu im
portant, iar elevii se dove
desc nu numai curioși și in
teresați, dar s-a format chiar 
un anume sistem de docu
mentare, propriu fiecăruia 
dintre ei. Totuși urmărirea 
telejurnalelor constituie, se 
pare, cel mai frecvent mijloc 
de informare privind eveni
mentele și realitățile din 
țară și de peste hotare.Com- 
pletarea cu date și elemente 
din preș© scrisă se dove
dește a fi un element de 
prim ordin în înțelegerea 
implicațiilor politice și a 
semnificațiilor evenimente-

din realitate, prin compararea 
cu situații din alte țări am 
căutat a-i face pe elevi să 
înțeleagă că tot ce s-a în
făptuit la noi în acest sfert 
de veac a marcat profunde 
schimbări de cave se bucură 
alături de toți ceilalți, ei în
șiși. Desigur nu numai prin 
informările politice, ci chiar 
prin tematici speciale au fost 
analizate asemenea aspecte, 
uneori cite o oră întreagă, 
urmărindu-se permanent for
marea unei culturi ideologi
ce. In acest sens, la ședința 
din luna noiembrie a aces-

profesiunti" ; „De mine se în
grijesc toți — ce fac eu pen
tru mine ?" „Orice muncă e 
frumoasă dacă e făcută cu 
dragoste și pasiune" ; „Ce 
vreau să devin în viață Și 
de ce ?" sau ..Care este, oare, 
părerea colegilor despre mi
ne" ; „Ce cred despre a- 
legerea făcută de mine ?“ și 
altele. Sigur că pentru a rea
liza o imagine corectă-a po
sibilităților ce le au, noi, 
diriginții, . sîntem aceia care 
trebuie să le cunoaștem pu
terea de muncă, priceperea 
și cunoștințele necesare 1 unui

0 legătură vie a școlii, familiei și societății

lor. Cu asemenea prilejuri 
s-au făcut cunoscute elevilor 
o serie de realizări și succe
se ale economiei naționale 
— locul industriei miniere 
în acest ansamblu —, măsu
rile și hotărîrile luate de 
partidul și statul nostru pri
vind îmbunătățirea activită
ții din toate sectoarele vieții 
noastre, spciftl-politiee. Au 
fost ajutați să înțeleagă im
portanța și rolul eon ducă tot
al partidului democratis
mul socialist exprimat prin 
consultarea eu masele — ce 
a însemnat majorarea sa
lariilor, a pensiei și alocației 
de copii, ce a însemnat re
ducerea zilej de lucru la 6 
ore pentru mineri, care 
este semnificația vizitei în- 
tr-o localitate salt alta a 
conducerii de partid și de 
stat, gratuitatea învățământu
lui în patria noastră și alte
le.

Prin folosirea exemplelor

tui an a fost stabilită o lec
ție deschisă la clasa a Vil-a 
A cu tema : Documentele de 
partid și de stat, factor de 
bază în organizarea vieții 
social-politiee a poporului 
nostru. Lecția pregătită eu 
multă grijă de toy. prof. 
Dincă Rodica a repșit să an
treneze o participare nume
roasă a copiilor și prin mo
dalitățile folosite să ofere și 
celorlalți diriginți un model 
orientativ bine venit pen
tru asemenea temă.

Alte direcții importante 
spre care s-au îndreptat pre
ocupările noastre au fost 
educația intelectuală și sta
bilirea celor mai bune căi și 
mijloace privind orientarea 
școlară și profesională a e- 
levilor.

Pentru aceasta au fost pro
puse spre discutare și ana
liză teme c-a : „Rezultatele 
obținute în pregătirea șco
lară — temelia viitoarei mele

domeniu sau altul, înclina
țiile, preferințele și preocu
pările. In acest sens e ne
cesară o cunoaștere multila
terală atît a situației lor 
la învățătură, a participării 
lor la viața clasei, a intere-, 
sului manifestat la orele de 
atelier, a discuțiilor din 
familie și a gradului de in
fluență a părinților, ca Și a 
măsurii în carg elevii posedă 
niște informații privind li
nele meserii. Tocmai pentru 
această cunoaștere cît mai 
completă, și venind în în- 
tîmpinarea celei mai bune 
alegeri privind orientarea 
școlară, comisia metodică a 
diriginților de la școala 
noastră a stabilit și un pro
gram de vizite și întîlniri 
de documentare la unități e- 
conomice și obiective indus- 
triale ca Depoul de locomotive 
Petroșani. U.U.M.P. și Fabri
ca de produse lactate, Fa

brica de stil pi hidraulici și 
grupurile școlare profesio
nale de la Petroșani și Lu- 
peni.

Poate nu s-a obținut întot
deauna o înțelegere deplină 
u celor ce ne-am propus să 
realizăm. Dar trebuie subli
niat, totuși, faptul că în ge
neral chiar dacă nu ne-au 
mulțumit întrutotul cele mai 
multe din opțiunile absol
venților claselor a VIII-a ai 
școlii noastre, ele au justifi
cat alegerile întreprinse re
flectând în bună parte grija 
și preocuparea avută de di
riginți pe această linie. Nu
mai pentru absolvenții din 
anul trecut (108) se poate 
arăta următoarea situație : 
Un procentaj de 39 la sută 
au optat pentru școli profe
sionale și licee de speciali
tate, 11 la sută au ales li
ceul teoretic, 20,3 la sută 
urmează calificarea la locul 
de muncă șj 30,5 la sută ur
mează cursurile clasei a IX-a 
a școlii generale.

Din cele arătate pînă acum 
am desprins doar cîteva din
tre direcțiile principale spre 
care s-a îndreptat o impor
tantă parte a preocupărilor 
comisiei noastre. Ele sînt mai 
multe și vizează o arie largă 
de influențe și determinări 
Ce urmărește să contureze 
profilul moral al color cu 
care lucrăm.

Fiecare membru al colec
tivului nostru este la rîndul 
său conștient că numai în 
măsura în oare întreaga 
muncă educativă toate ac
țiunile întreprinse se înlăn
țuie și realizează un tot uni
tar —• asigură în final în
făptuirea acelui deziderat al 
școlii de a reprezenta în 
formarea elevilor de acum 
o punte spre o viitoare și 
bogată participare la viața 
socială-

Prof. Dan COCOR 
Școala generală nr. 1 Petrila

supragene- 
ratoare

Majoritatea atomiștikir 
pârtieipanți la recenta con
ferință Internațională de la 
Karlsruhe (R.F.G.) conside
ră că centralele atomice su- 
prageneratoare cu neutroni 
rapizi vor constitui în vj- 
ito. o sursă de energie a- 
proape inepuizabilă. Con
struirea mai multor instala
ții experimentale și centra
le de demonstrație a do
vedit că (Suprageneratoare- 
le vor putea intra, indiscu
tabil, intr-un timp scurt, in 
concurentă cu celelalte ti
puri de centrale atomice.

Rachete 
pompier

In vederea sporirii gra
dului de șalvare a pasage
rilor, în cazul accidentelor 
care se produc adesea la a- 
terizarea și decolarea avi 
oanelor, Aeroportul Rheiri 
Main din Frankfurt (R.F.G.) 
a fost înzestrat cu trei ram 
pe de lansare pentru rache
te de stingerea incendiilor. 
Avînd o încărcătură de 50 
kg pulbere extinctoare, ra- 
cheta-pompier este dirijată 
pe cale electronică la ținta, 
fiind lansatei de la ibazelc 
rabatabile în orice direc
ție. Iri caz de urgență, a 
junge o apăsare a butonului 
și ordinatorul instalat repe
rează ținta, programează 
automatica de vizare și de
clanșează lansarea rachetei, 
care în numai cîteva frac
țiuni de secundă ajunge la 
locul incendiului. Noul sis
tem asigură tinerea sub con 
troi a incendiului pînă la 
sosirea pompierilor.

Aparat 
pentru sinteza 

vorbirii
La Institutul de ciberneti

că din Estonia (U.R.S.S.) a 
fost elaborată o mașină ca
re sintetizează oscilațiile 
sonore, puțind vorbi cu vo
cea ei proprie (nu ca una 
înregistrată pe bandă). Pen
ii u a modela undele acus
tice de lungimi diferite co- 
respunzînd diverselor lor 
sunete, aparatul are nevoie 
de un model matematic in 
care sînt introduși parame
trii sunetului dat (frecven
țele osciiiațiilor, amplitudi
nea și faza lor). Deocamda
tă, modelul matematic se e- 
laborează manual, însă sa- 
vanții construiesc o apara
tură specială care va ajuta 
dispozitivul să „creeze" cu
vinte și fraze care să fie 
pronunțate cu voce ome
nească.

Rezervoare 
antifoc

Rezervoarele antifoc puse 
la punct în Italia pentîfn 
automobilele de competiție 
sînt prevăzute cu o acoperi
re specială a peretelui ex
tern, iar în interior cu ce
lule care conțin un licbîd 
ignifug. In caz de accident, 
cînd rezervorul este dete
riorat, lichidul ignifug se 
amestecă cu benzina împîe- 
dicind aprinderea acesteia.

Livezi 
sub 
nori

In Munții Tiia-Șan (U.R.S.S.), 
la o altitudine de 1 330-1 6Q0 
m deasupra nivelului mării, 
au început să fie plantate 
livezi de pomi fructiferi, 
unde, după părerea oameni
lor de știință, pot fl obți
nute mari recolte de fruc
te, fără irigații. Experiențe
le au demonstrat că puie- 
ții de măr din noi sorturi 
kazahe, de exemplu, încep 
să dea recolte la al patru
lea an după plantare.
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Controlul exclude, 
în exercitarea sa, 

formalismul

Fotbal, divizia națională A

(Urmare din png, 1)

centQ, baza|e ei fiind legifera
te abia in anul 1070 odată cu 
apariția Legii gr. 5, Controlul 
concomitent denumit control 
ierarhic opprativ — curent a 
fost organizat la nivelul cen
tralei și al subunităților sale 
cu respectarea indicațiilor re
zultate din H.C.M. nr. 43/1972 
și a îndrumărilor date do Mi
nisterul Finanțelor. După une
le analize efectuate asupra 
modului de organizare la sub
unității, conducerea Centralei 
cărbunelui Petroșani a luat 
masuri de îmbunătățire prin
tre care și folosirea unui ca
dru de organizare după exem
plul exploatării miniere Petri- 
la unde s-a considerat că or
ganizarea este cea mai cores
punzătoare în această privin
ță. Măsura organizării și exe
cutării controlului ierarhic o- 
perativ curent la centrală și 
unitățile sale era cu atît mai 
necesară cu cît pagubele ma
teriale se mențin la un nivel 
ridicat, iar multe din cauzele 
care le generează pot fi pre
venite. La unele unități verifi
cate în ultimele luni, ca de 
exemplu E.M. Vulcan, Baza 
de aprovizionare și transport, 
E.M. Lonea, Uzina de utilaj 
minier Petroșani și E.M. Pe- 
trila, constatările privind or
ganizarea și exercitarea con
trolului ierarhic operativ cu
rent sînt de natură a ilustra 
realizările și unele lipsuri din 
această activitate.

Dacă problema organizării 
controlului ierarhic operativ 
curent este în general rezol
vată la toate unitățile centra
lei, în spiritul prevederilor le
gale, se mai constată încă lip
suri în aplicarea acestor pre
vederi în stabilirea persoane
lor cărora trebuie să li se în
credințeze asemenea sarcini 
cit și în alegerea obiectivelor 
supuse acestui gen de control. 
Astfel, la U.U.M.P. s-au în
credințat. atnibuțiuni de exer
citare a controlului ierarhic 

operativ curent unor salariați 
oi funcții de execuție (conta
bil principal, economist prin
cipalbin timp ce funcțiilor de 
conducere (director, inginer 
șef, contabil șef) nu li s-au 
încredințat asemenea «jtribu- 
tiuni. deși conducerea uni/ații 
trebuie să fie in fruntea ce- 
lora ce exercită acest gen de 
control. Pe de altă parte, s-au 
atribuit unor salariați sarcini 
și obiective de verificat care 
de regulă formează obligații 
cițrente de serviciu, ca de 
exemplu, la E.M. Vulcan șe
fului serviciului mecanic-ener- 
getic i s-a atribuit ca obiec
tiv de controlat „urmărirea 
consumurilor specifice de e- 
nergie electrică", iar șefului 
serviciului salarizare și apli
carea nomelor, „verificarea 
modului de întocmire a fișe
lor de stabilire a normelor". 
La U.U.M.P., asemenea exem
ple sînt si mat evidente în 
cazul șefilor de secții cărora 
li s-a atribuit ca obiective de 
verificat „urmărirea înca
drării materialelor și manope
rei în prețul de cosi", „urmă
rirea comenzilor neterminate 
șau a celor aflate în lucru" 
etc. In schimb, au fost omise 
obiective importante ca veri
ficarea modului de întocmire 
și manipulare a documentelor 
de evidență tehnico-operativă, 
fapt ce ar fi putut preveni si
tuații de genul celor consta
tate ulterior, de organele de 
control financiar, ca de exerp- 
plu a constatărilor privind bo
nurile de materiale pentru e- 
chipgmeptul de protecție al 
Ucepiicilor de la Fabrica dc 
stîlpi hidraulici din Vulcan 
i are erau ințocmite și semna
te chiar de ucenicii solicitanți.

Am enumerat doar cîteva e- 
xemple din care so desprinde 
o primă concluzie; îp exerci
tarea sg, controlul exclude 
orice formalism. Acesta — 
formalismul — nu poate con
duce decît la repetarea la ne- 
sfîrșit a deficiențelor, la a- 
coperirea unor grave abateri 
pe linie financiara.

Răspundem celor ce
@ CONSTANTIN IVÂ- 

NUȘ, Petrila : Conducerea 
E.M. Loncu ne-a informal 
că au fost luate măsuri, de 
către serviciul administra
tiv, pentru întreținerea po
tecii de la șosea spre in
cinta minei. C.D.E.E. Pe
troșani îi revine obligația 
de a asigura iluminatul co
respunzător al acestei căi 
de acces intens folosite de 
mineri și în răspunsul pri
mit ni se precizează că în 
locuirea becurilor arse se 
face periodic, iar serviciul 
administrativ al minei a 
reașezat pe locurile iniția
le dalele de beton deplasa 
te.

@ CORNEL VOINA, Pe 
troșani : Nemulțumirea dv. 
față de felul cum v-au fost 
tunse fetițele în unitatea 
de frizerie a cooperativei 
„Unirea" Petroșani nu a- 
părea dacă le însoțeați și 
arătațî lucrătorului respec
tiv preferințele. In răs
punsul pe care conducerea 
cooperativei ni l-a dat, se 
menționează numai că aii 
tudinea frizerului Stroic fa
ță de dv, atunci cînd v-ați 

exprimat nemulțumirea, nu 
a fost corectă. De aceea, 
considerăm că aceeași con
ducere a rămas datoare 
alît redacției cit și clienți 
lor cooperativei cu luarea 
(și aplicarea) măsurilor ce 
se impun pentru ca aseme 
nea atitudini să nu-și mai 
facă loc.

@ DUMITRU NIȚU, 
Vulcan : După părerea
noastră, eu puțină străduin
ță și perseverență, la toate 
întrebările ce ni le-ați a 
dresat puteți obține răs
punsuri, ca să spunem așa. 
pe plan local, prin consul
tarea unor ziare, reviste 
sau a unor persoane com
petente de la consiliul 
popular, spital și asociația 
sportivă Minerul, Sînt des
tul de simple și, sinceri să 
fim, nu vrem să vă predis
punea) la... comoditate în 
documentare niai aleș că, 
după cum ne-ați declarat, 
sînteți un pasionai! cititor.

® TRAIAN ILIUȚÂ. 
Lupeni : Prima cerere de 
restituire a fondului social 
și de retragerea din coope- 

ne scriu
rativa de credit Vulcan 
dopusă de dv. în 25 februa
rie 1971, n-u a primit avizul 
favorabil al adunării gene
rale a cooperativei ținută 
în martie 1.971 — primul 
for în măsură să hotărască 
în astfel de probleme — 
pentru Că aprobarea ar fi 
fost neconformă cu preve
derile statutului de funcțio
nare a instituției. Condiția 
care se cerc satisfăcută în 
cșizurjlc de restituire a fon
dului social și de retrage
re din cooperativă este o 
perioadă de 4 ani trecută 
de la achitarea ultimei rate 
a împrumutului de care 
ați beneficiat. Or, această 
prevedere a statutului co
operativei de credit nu a 
fost îndeplinită din partea 
dv. în anul 1971 și o parte 
din 1972. Cum în prezent 
este respectată, depuneți 
pînă la 30 ianuarie 1973 o 
nouă cerere care urmează 
să fie supusă dezbaterii și 
aprobării adunării generale a 
membrilor cooperativei de 
credit Vulcan, care se va 
ține în prima parte a anu
lui 1973.

In „epilogul" turului cam
pionatului diviziei A. .Jiul 
Petroșani a repurtat, ieri, o 
indubitabilă victorie în de
favoarea Sportului studen
țesc, Scorul de forfait cu 
(are „elevii" lui Gh. Ola au 
cedat la Petroșani — scorul 
etapei, de altfel — este ur
marea firească a unui joc 
cursiv, avîmtat, în continuă 
mișcare, „rod" al unei domi
nări teritoriale categorice. 
In partida de ieri, parcă 
spre a încununa cu lauri o 
evoluție, în acest sezon, 
peste limitele oricăror aș
teptări entuziaste, fotbaliștii 
de la Jiul s-au întrecut pe 
sine, nu și-au menajat (oare, 
ar fi fost cazul, înaintea... 
vacanței ?) forțele, au oferit 
unei „galerij" spectaculoase 
„nectarul- unui succes cate
goric. întreaga echipă. res- 
peclind indicațiile tactice ale 
antrenorului .Ștefan Coidum, 
a făcut risipă de energie, 
măcinând în permanență 
„cerbicia" unui adversar cu 
aspirații veleitare, sosit spre 
a „ciupi" un punct la Pe
troșani. Intențiile oaspeților 
au fost, conform tuturor pre
viziunilor noastre, „date pes
te cap" de o echipă decisă, 
hotărîtă să onoreze o „carte 
de vizită" — revelația aces
tui campionat — cu... „vîrf 
și îndesat". ■'

Cu excepția unei scurte 
perioade din pruna repriza, 
survenite după marile ocazii 
ratate în minutele 4 (Urmeș), 
6 (Szabados), 8 (Naghi) și 9

Mica 
publicitate
VIND „SKODA 100 S" 

sir. Constructorul, bloc 1 
I.G.O. apartament 14 Pe
troșani.

★
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Novac 
Cornel, eliberată dc E.M. 
Petrila. O declar nulă.

(Mulțescu), cînd oaspeții au 
fost parcă invitați la ofensi
vă de imprecizia în șuturi a 
atacanților dc la Jiul, echi 
pa locală a stăpînit în per
manență „firul" meciului, 
grație jocului dezinvolt, a- 
proape complet, al liniei me- 
dione Naghi — Libardi, do 
minarea sa categorică pu 
tîndu-se solda, cu puțină 
șansă, cu mult mai multe 
goluri. înainte de deschide 
rea scorului, anunțîndu-1 cu 
insistență, Ștocker și Naghi. 
în minutele 14 și 31. au pus 
la grele încercări pe fostul 
jiulist Ion Vasile, prin șu 
turi-bombă respinse în ex
tremis. In min. 35, Szabados 
pătrunde în careu, șutează 
violent și... corner. Execuția 
loviturii de colț se materia
lizează prin gol. Autor: 
Tonta — la o învălmășeală 
în fața porții. Dominarea 
insistentă continuă și după 
pauză, mai ratează Szabados 
de două ori (min. 49 și 5.5). 

Rezultate tehnice
Jiul — Sportul studențesc 3-0 ; Petrolul — A.S.A. Tg. 

Mureș 2-1 ) C.F.R. Cluj — „U" Craiova 1-1 ; Rapid — S.C. 
Bacău 3-1 ; Dinamo — Farul 2-0 ; Steagul roșu — Steaua 
0-2 ; U.T.A. — „U" Cluj 1-1 ; C.S.M. Reșița — F. C. Ar
geș 1-0.

CLASAMENTUL
1. Steaua 15 8 4 3 27-12 20
2. Dinamo 15 8 3 4 23-15 19
3. JIUL 15 8 2 5 22-19 18
4. Petrolul 15 7 4 4 14-11 18
5. „U“ Craiova 15 5 7 3 24-19 17
6. C.F.R. Cluj 15 6 5 4 16-14 17
7. S. C. Bacău 15 7 3 5 19-19 17
8. Rapid 15 5 5 5 15-11 15
9. U. T. A. 15 4 6 5 17-17 14

10. Steagul roșu 15 5 3 7 16-11 13
11. F.C. Argeș 15 5 3 7 21-17 13
12. A.S.A. Tg. Mureș 15 6 1 8 21-26 13
13. Farul 15 5 3 7 9-16 13
14. „U" Cluj 15 5 3 7 15-27 13
15. C.S.M. Reș)(a 15 3 6 6 13-20 12
16. Sportul studențesc 15 2 4 9 14-31 8

pentru ca. în min. 65, după 
o cursă și o centrare splen
didă a aceluiași Szabados. 
fundașul central Cojocarii 
să introducă balonul in pro
pria poartă. E 2—0, dar Naghi 
nu admite să nu „se înscrie 
la cuvînt" și, ou un șut 
splendid ridică scorul la 3—l). 
Pinii în final, o „bară” a lui 
Libardi și - dominare, domi
nare. ■

Arbitrul V. Topun (Cluj) 
a condus excelent următoa
rele echipe : JIUL : Ion Ga
briel — Georgescu (IJodu).
Tones, ȘTOCKER, Onuțan
— NAGHI. LIBARDI — Ur
meș. Mulțescu, Rozsnai. SZA- 
RADOS; SPORTUL STU
DENȚESC : fon Vasile 
Tănăsescu Kraus, Cojpcaru 
(Cazan). Manea — Damian. 
O. lonescu — Leșeanu. Lu- 
caci, Sandu Mircea (CUPER- 
MAN) Moidovegnii.

V. TEODOBESCU

Bogat sortiment 
de produse electrotehnice

Marea diversitate de utilaje casnice electrice, moderne, 
economice, condițiile avantajoase de vinzare cu plata in 
rate, reducerea de prețuri ia o serie întreaga de produse, 
atrag mase mari de cumpărători în magazinele de specia
litate din Valea Jiului.

Un viu interes se manifestă, de exemplu, lată de frigi
derele cu compresor „Frigero", fabricate la Găiești în dife
rite dimensiuni, cu capacitate de 140, 180, 2-10 litri, cațe rea
lizează o temperatură de pîgă la minus 12 grade, asigurând 
păstrarea alimentelor în cele mai bune condițjuni, mașinile 
de cusut „Ileana", model mobilă și simple, noul tip de aspi
rator de mărime redusă „Junior", mașinile de spălat „Alba 
Lux", bătătorul electric de covoare și altele a căror procu
rare este mult înlesnită de condițiile de vinzare cu plata in 
rate. O mare căutare au sobele din teracotă electrice „Tern" 
și radiatoarele calorifer cu ujei, produse ale industriei noas
tre electrotehnice care, pe ljngă consumul redus de curent 
asigură un maxim de confort,

Cu satisfacție au fost primite măsurile luate de a se re
duce prețurile la pompele pentru uz casnic, aparatele de 
gătit „Infragil", transformatoarele dc tensiune, umidificatoa- 
rele pentru recondiționarea aerului în locuințe și altele a 
răror preturi de vinzare (și în rate) gu fost reduse cu dc 
la 25 pînă la 50 la sută. Pe lingă mașinile de uz casnic, 
' umpărătorji mai găsesc în unitățile noastre electrotehnice 
o bogată varietate de n.pdele goi de lustre, lampadare, ve- 
ioze și alte produse de calitate superioară care satisfac cele 
mai înalte exigențe.

Iosif DAVIP

VINERI 15 DECEMBRIE

de la hotelul Excelsior; 
ANINOASA : Pădurea pier
dută ; VULCAN: Drum în 
penumbră : LliPENI
Cultural : Cu mîinile cu
rate ; Muncitoresc : Osceo
la : Uricani : Robin Hood.

Soarele răsare la ora 7.44 
și apune la ora 16.36. Zile 
trecute din an — 350. Zile 
rămase — 16.

EVENIMENTE

CONCER T SIMFONIC
In cadrul stagiunii 1972 — 

1973. Filarmonica de stat A- 
rac! prezintă marți, 19 decem
brie ora 19, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, un con
cert simfonic dirijat de Elio- 
dor Rău, avînd ca solistă pe 
cunoscuta și apreciata inter
pretă Teodora Lucaciu, artistă 
emerită.

Concertul cuprîpdp Rapso
dia I de G. Enescu, arii din 
operele „Faust" de Gounod, 
„Cio-Cio-San" de Puccini, și 
,,My fair lady" de Loewe, 
simfonia a VIII-a „Netermina
ta", de Schubert și uvertura 
la opera „Euryanthe" de We
ber,

@ 1903 — A murit Mihai 
Andreica. revoluționar ro
mân, tribun în armata lui 
Aveam lancu (70 dc ani) 
(n. 1827): @ 1950 - Ma
rea Adunare Națională a 
votat legea pentru apărarea 
păcii ; ® 1972 — Cel de-al 
doilea Congres al culturii 
bulgare. ® 1948 — A fost 
creat Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez — P.M.U.P. 
(prin unificarea Partidului 
Muncitoresc Polonez cu 
Partidul Socialist Polonez).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Călăreții: Republi
ca : Evadare din Planeta 
Maimuțelor ; PETR1I.A :
Naufragiați în spațiu ; LO
NEA — Minerul : Ancheta

PROGRAMUL 1. 6,00 Mu
zică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Memoria pă 
mîntului românesc; 9,50 In 
terpreți de operetă ; 10,00
Buletin de știri; 10,05 Fol
clor muzical din Banat;
10,30 Harta țării la seara 
viitorului; 10,45 Muzică 
ușoară: 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din muzica po 
poarelor; 11,15 Pe teme ju
ridice; 11,30 Valsuri din 
operete; 11,35 Corala „Tran- 
silvanica"; 12,00 Discul 
zilei: 12.15 Recital de operă 
Carle Bergonzi; 12,30 Imtîl- 
nire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz: 14,00 Compozito
rul săptămînii : Antonio
Vivaldi; 14,40 Muzică dc 
promenadă ; 15,00 Buletin
de știri: 15,20 Piese

de estradă; 16,00 Ra
diojurnal: 16,15 Muzică
populară; 16,30 Știința la 
zi ; 16,35 Ansambluri munci
torești; 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 Pentru patrie;
17.30 La țambal, Toni Ior- 
dache: 17,40 Radioeabinet 
de informare și documen
tare: 18,00 Orele serii; 20,00 
Republica la un sfert de 
veac; 20,10 Zece melodii 
preferate; 2Q,45 Consem
nări; 20,50 Muzică popula
ră: 21,00 Revista șlagăre
lor: 21,25 Moment .poetic;
21.30 Bijuterii muzicale: 
21,48 Cîntece de Renata Va- 
silescu 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03 
— 6.00 Estrada nocturnă.

11.20 Pagini de umor;
12,10 Teleglob ;
12.30 Voci tjnere ;
13,00 Telejurnal ;
16,00—17,00 Teleșcoală ;
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază ;
18,18 Atenție la... neatenție! ;
18.30 Tragerea Loto ;
18,40 Un interpret al melo

diilor argeșene ;
18,50 Teleconferința de pre

să ;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;

9,00 Deschiderea emisiunii;
9,05 Tele-enciclopedja ;
9.50 Muzică populară ;

10,00 Curs de limba germa
nă ;

10,30 Comentariu la 40 de 
steme ;

10.50 Revista literară T.V.

20,00 Comentariu la 40 de
steme ;

20,20 Film artistic : „Semna-
le deasupra orașului";

21,45 Universitatea T.V. ;
22,25 „24 de ore".

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri;

® Petroșani + 1 grad

® Paring + 11 grade

Pentru următoarele 24 de 
ore: Vreme în general fru
moasă, eu cer mai mult se
nin. Vini slab din sectorul 
sudic.

<Si

angajează: 

șef depozit la unitatea nr. 82 
Petroșani, pentru gestionarea 

materialelor de construcții
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de 

H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7-15 

de la biroul personal al întreprinderii din Petroșani, șir. Repu
blicii, nr, 90, telefon 1804.

n

Duminică. 17 decembrie

8,15

8,30
10,00
11,10

emisiunii, 
pentru toți ;

:2,00
12,30

14,00
17,10

19,20
19,30

20.00

20.20

21,35

Deschiderea
Gimnastica
Cravatele roșii ;
Viata satului ;
Mari muzicieni la Bucu
rești. Al V-lea Festival 
internațional „George 
Enescu" ;
De strajă patriei ;
Emisiune în limba 
ghiară ;
„360 de grade" ;
Film serial pentru tine
ret : Pierduți în spațiu. 
Episodul VIII : Pluta
naufragiaților ;
Cîntare patriei. Concurs 
coral interjudetean ; 
1001 de seri ;
Telejurnal.
In cinstea
Republicii
marii întreceri ;
Comentariu la 
steme, județul 
man ;

Film artistic : Asterix și 
Cleopatra. Producție 
franco-belgiană — film 
de animație ;

Teledisc. (Interviziune). 
O selecție din succese
le discografice ale anu
lui 1972 ;
Telejurnal ;
Duminica sportivă.

18,40
19,00
19,20
19,30

20,00

20,10
ma-

aniversării
Cronica

40 de
Teleor-

Luni, 18 decembrie

. 7,30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limbă franceză. 
Lecția a 33-a (reluare); 

18,00 Căminul ;

Ecranul;
Săptămîna în imagini ; 
1001 de seri;
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica 
marii întreceri;
Planul pe '73 
nivelul 
cui de 
Roman 
beth R 
Angliei 
Ancheta 
a face... 
Steaua fără nume, Floa
rea din grădină ;1 
„24 de ore". Contraste 
în lumea capitalului ;

de la 
la lo-ramurii, 

muuca ; 
foileton :
— o acțiune a
— paptea a JI-a;
T.V. Luxul de 
lux ;

E|iza-

Marți, 19 decembrie

9,00

9,05

9,30

10,00

10,30

10,50
11,30

12,15

18,00

19,20
19,30

de după-amiază. Curs 
de limba rusă. Lecția a 
32-a (reluare);
Panoramic știintili». Va
poarele se lansează mai 
întii de pe planșete ; 

Cum vorbim ; ■ 
Tehnic-clul) ;
Caleidoscop cultural-ar
tistic ;
1001 de -.gri ;
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii • Cronica 
marii întreceri ;

Prfncipil d< alimentație 
rațională ;

18,10 Întrebări și răspunsuri. 
Teme : Repartizarea ra
țională a forțelor do 
producție pe teritoriul 
tării. Națiunea socialis
tă și rolul său în viata 
socială contemporană ;

18,35 Tragerea Pronoexpres ;
18,45 Timp și anotimp în 

grioullură ;
a-

„Cuipa Campionilor Eu
ropeni". Transmisiune 
directă de ia Ploiești 
(repriza a 11-a) ;

20,40 Comentariu la 40 de 
steme, județul Tulcea ;

21,00 Telecinemateca : Cu mîi
nile pe oraș. Producție 
a studiourilor cinemato
grafice italiene ;
Cu Rod Steiger, Salvo 
Randone, Guido Alberti;

emisiunii.Descinderea
Telex ;

T eleșcoală.
României
ceu). Lacurile din R.S.R.; 

Matematicii (clasa a 
VIII-a). Sisteme de e- 
cuatii de gradul 1.
Curs de limba
Lecția a 33-a ;
Comentariu la 
steme, județul 
man (reluare);
Căminul (reluare);
Film serial pentru tine
rel. : Pierdut) in spațiu 
(IV) Marea flămîndă ;
Ancheta T.V. (reluare).
Luxul de a face... lux ;
Telejurnal ;

engleză.

40
Teleor-

de

12,55
15,00-16,00 Lecții T.V. pentru 

lucrătorii din agricultu
ră j

17,30 Deschiderea emisiunii.

20,00

20,00 Comentariu 1 a 40 de
steme, județul Timiș ;

20,20 Seară de teatrui ; Intîlni-
re peste ani, < 
Demetrius ;

Je Lucia

22,00 In actualitate | școala;
22,30 ,,24 de ore".

Miercuri. 20. dect■mbrie

9,00 Des: hiderei) emisiunii.
Telex ;

9,05 Bucureștiul n ecunoscut
9,25 Prietenii !ui; Așt hiuță

(emisiune pentru preșco-
lari);

9,55 Publicitate ;
10,00 Curs de limba 

(lecția a 34-a)
franceză

10,30 Comentariu la ’ 40 de
steme, județul 
luare) ;

Timiș (re-

10,50 Telecinemalei a pentru
copii : ,,Mos
(reluare);

Gorilă"

12,20 Tehnic-club (reluare);
12,45 Telejurnal ;
17,30 Deschiderea emisiunii de

după-amiază. Curs de
limba germană,
32-a (reluare) ;

, lecția a

1 8,00 Pentru sănătatea dv.
20,10

PROGRAMUL

TV pentru 
săptamîna 

viitoare

A 12-a aniversare a cre
ării Frontului Național 
de Eliberare din Viet
namul de sud film
documentar ;

Publicitate ;
1001 de seri ;
Telejurnal.
In cinstea
Republicii
marii întreceri;

Plănui pe '73 — de la 
nivelul ramurii, la locul 
de muncă ;

Handbal masculin : Stea
ua Oppsal Oslo in

aniversării
Cronica

22,40

9,00

9,05
9,35

10,00

10,30

10,50

„24 de' ore".

Joi, 21 decembrie

in lume; 
pentru o idee :
Nobile (!■) (ire-

Deschiderea emisiunii.
Telex ;

România
O viață
Umberto
luare 1 ;

Curs de limba rusă, lec
ția a 33-ai
De la alfa la omega —■ 
enciclopedie pentru 
levi ;
Comentariu la 40
steme, județul Tulcea 
(reluare) ;

fi

de

11,10 Telecinemateca: Cu mîi
nile pe oraș (reluare);

12,50 Telejurnal;
15,00-16,00 Lecții T.V. pentru 

lucrătorii din agricultu
ră ;

16,00-17,00 Teleșcoală.
Geografia României fâ
nul IV liceu) ;
Filozofie și socialism 
științific (II) ;
Deschiderea emisiunii, 
de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiara ; 

La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to ;

U.R.S.S. — Meridianele 
anului jubliWair ; 
1001 de seri ; 
Telejurnal.
In cinstea an
Republicii 
marii întreceri ;

Comentariu la
steme,
Printre 
tei ;
Pagini i 
pectivă

Tinerii
„24 de

17,30

18,30

19,20
19,30

20,10

21,20

21,45
22,30

Vineri.

10,00

lo,30

40 de
județul Vaslui ; 
făuritorii Miori-

de umor. Ri-lro,s- 
i Walt Disney ;
despre "i înșiși;
ore"

22 decembrie

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

Teleenciclopedia ;
Muzică populară cu Fe- 
lician Fărcașu (reluare) ; 
Gura de limba germană, 
lecția a 33-a ;

Comentariu la 40 de 
steme, judeful Vaslui ; 
Publicitate ;10,50

11,00 Satul contemporan ;

11.20 Pagini de umor: Retros
pectivă Walt Disney ;

12,00 Teleglob (reluare) ;
12.45 Țelejurnal ; 
16,00-17,00 Teleșcoală.

Fizică — Termodinami
ca. Mașini termice. 
Istoria României ;
Deschiderea emisiunii, 
de după-amiază. Curs de 
limba engleză, lecția a 
33-a (reluare);

Cțnteeul de aur,
ne muzicală realizată 
T.V, din R.D.G.;
Tragerea Loto ;
Școala campionilor 
misiune de inlti 
sportivă pentru copi 
Gala maeștrilor;
Publicitate ; 
1001 de seri ;
Telejurnal.
In cinstea 
Republicii
marji întreceri ;

Pianul pe '73 
nivelul ramurii 
de muncă ;
Comentariu la
steme, județul Vîlcea ;

20.20 Interpretul săptămînii ; 
Ana Petria ;

10.45 Avanpremiera ;
10,50 Film artistic : Mama. E-

1 7,30

18,45
19,15
19,20
19,30

20,00

9,05

9,50

10,05

Emisiu-
de

10,40

aniversării 
Cronica

de la 
la locul

40 <i<!

11,00

14,30

40 dc-
Vll cea

lloria

11,50
12,00

Telex ;

eranizare a romanului 20,00
cu același nume de Ma-
xim Gorki. Cu i Vera 20,15
Marețkaia ș 
lalov ;

i Alexei Ba- 21,00

22,30 „24 de ore' '. Din tarile 21,50
socialiste.

Simbătă, 23 decembrie 22,30
22,45

9,01) Deschiderea emisiunii. 23,00

Rapsozii Oltului (relua
re) ;

A fost odată ca nicio
dată... „Cei doi care au 
furat luna" (11);
De vorbă cu gospodine
le ;

Selecțium <iiu emisiune» 
„Cîntare patriei" — con
curs coral interjudetean 
(reluare) ;
Comentariu la 
steme, județul 
(reluare);
Gala maeștrilor.
Gapsali (reluare);

Viata științifică a Gapi- 
talai (reluare);
Desen animat ;
Un sfert de veac 
muzica românească 
luare);

Telejurnal ;
Emisiune in limba 
mană ;
Ritm, tinerele, dans, 

letop ;
Artă plastic ă ;
Momegt folcloric ;
1001 de seri ;
Telejurnal.
In cinstea aniversarii 
Republicii — C-ronlca 
marii întreceri ;

Arc peste timp. Slatina 
— reportaj ;
Teleenciclopedia ;
Film serial s Mannix. f > 
capcană la întimplare , 

Tejerecital George Ena 
che ;

Telejurnal ;
Săptamîna sportivă ;
Romanțe și «întece de 
petrecere.

ger-

Te
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Dezbaterile 
în Adunarea Generală 

a O.N.D.
NEW YORK 14 — Cores

pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Plena
ra Adunării Generale a 
adoptat 7 rezoluții ale Co
mitetului politic special în 
problema refugiaților pales
tinieni. Inti'-una din rezo
luții se reafirmă dreptul ina
lienabil al poporului pales
tinian la autodeterminare și 
independență în conformitate 
cu principiile Cartei Națiu
nilor Unite și se recunoaște 
că deplina respectare a drep
turilor sale este una din 
condițiile indispensabile pen
tru stabilirea unei păci juste 
și durabile în Orientul Apro
piat. O altă rezoluție deplîn- 
ge măsurile autorităților îs- 
raeliene de alterare a hărții 
fizice, geografice și demogra
fice a regiunii Gaza Și celor
lalte zone ocupate de Israel 
după războiul din 1 967 și cere 
abolirea lor pentru a per
mite familiilor strămutate cu 
forța să se întoarcă la casele 
lor. Alte rezoluții cer conti
nuarea ajutorului material, 
moral și politic al state
lor pentru refugiiații palesti
nieni, retragerea tuturor tru
pelor israeliene din teritorii

Bonn

Willy Brandt reales 
cancelar federal

BONN 14 — Trimisul spe
cial Agerpres, V. Crișu trans
mite : Cel de-al 7-lea bun- 
destag vest-german. întrunit, 
joi, la Bonn, la 24 de ore de 
la constituirea sa, a reales 
pe Willy Brandt, cu o majori
tate semnificativă, in funcția 
de cancelar federal al R.F.G..

Președinta bundestagului, 
Annemarie Renger, a deschis, 
joi dimineața, ședința plenară 
a parlamentului, dind citire 
scrisorii ce i-a fost adresate 
de președintele R.F.G., Gus
tav Heinemann, în care aces
ta propune înaltului for le
gislativ realegerea lui W. 
Brandt în funcția de cance- 
Iar federal. Rezultatele scru
tinului secret au fost urmă
toarele : voturi exprimate —

S.E.A.T.O.: Criza se adTncește
Hotărîrea Pakistanului de 

a se retrage din S.E.A.TO., 
precum și distanțarea eviden
tă a Australiei și Noii Zee- 
lande de această organizație, 
îndeosebi după victoriile. elec
torale repurtate recent de 
partidele laburiste din cele 
două țări, constituie simp- 
tome ale unui proces acut de 
dezmembrare a pactului. De
clarația oficială publicată la 
Islamabad releva faptul ’ că 
hotărîrea pakistaneză a fost 
luată „pornind de la princi
pii progresiste și ținînd cont 
de realitățile asiatice".

La rîndu! său, guvernul neo
zeelandez și-a anunțat hotă- 
rirea de a proceda la „o re
tragere în etape" din S.E.A.T.O, 
iar noul premier australian, 
Gough Whitlam, a ținut să 
sublinieze, imediat după suc
cesul în alegeri al laburiști
lor, că „era angajamentelor 
militare din Asia a luat sfîr- 
șit, viitorul relațiilor dintre 
Canberra și vecinii săi reve
nind cooperării și nu înțele
gerilor militare".

Așadar, S.E.A.T.O. nu. mai 
poate conta în prezent decît 
pe jumătate din membrii săi 
inițiali : S.U.A., Anglia, Tai- 
landa și Filipine. In ce priveș
te Franța, se știe că, deși nu 
s-a retras încă din S.E.A.T.O., 
ea a încetat de aproape șase 
ani, să mai participe la acti

le ocupate pentru a se erea 
condițiile necesare soluționă
rii conflictului din Orientul 
Apropiat care amenință pa
cea și securitatea acestei zo
ne și prezintă un pericol po
tențial pentru pacea între
gii lumi.

Plenara Adunării Gene
rale a adoptat apoi o rezo
luție elaborată de un grup
de state printre oare și Ro
mânia, privitoare la spri
jinirea de către Organizația 
Națiunilor Unite a convocării 
unei conferințe internațio
nale a sindicatelor oare ur
mează să aibă loc la Geneva, 
anul viitor, pentru a dezbate 
acțiunile ce trebuie între
prinse de .clasa muncitoare 
pe plan internațional în ve
derea combaterii politicii de 
apartheid.

O altă rezoluție, care în
scrie și România printre co
autori, adoptată de Adunarea 
Generală, cheamă la intensi
ficarea cooperării Națiuni
lor Unite cu Organizația U- 
nității Statelor Africane pen
tru acordarea de ajutor ma
terial, moral și politic miș
cărilor de eliberare națională 
de- pe continentul african.

493: 269 voturi pentru (ma
joritatea absolută necesară 
alegerii tn postul de cancelar 
federal este, potrivit consti
tuției vest-germane, de 249 de 
voturi), 223 voturi împotrivă, 
nici o abținere. Un vot a fost 
declarat nevalabil.

In cursul ședinței de după- 
amlază a Bundestagului, can
celarul Willy Brandt a depus 
jurămîntul în fața Parlamen
tului. Vineri dimineața. Bnn- 
destagul se va reuni din nou 
pentru a-i fi prezentată■ de 
către cancelar lista noului 
cabinet vest-german.

Imediat după realegere, W. 
Brandt a fost primit de pre
ședintele Gustav Heinemann, 
care i-a înmînat decretul o- 
ficial de numire în funcția., de 
cancelar federal.

vitatea militară și politică a 
pactului.

Factori multipli se află la 
originea crizei S.E.A.T.O. De
și este denumită Organizația 
■Tratatului Asiei de Sud-Est, 
prin structura și obiectivele 
sale, ea apărea, încă din mo
mentul în care a fost creată, 
,-â un corp străin, artificial.

Comentariu extern
in realitățile acestui conti
nent. Specificul diferit al sta
telor inembre — și de aici, 
discrepanța dintre interesele 
lor —'a determinat, chiar de 
ia înființarea S.E.A.T.O., apa
riția unor contradicții în si
nul organizației, care s-au ac
centuat considerabil in ulti
mul deceniu evoluînd pe fun
dalul unei epoci dominate de 
eforturi în direcția destinderii 
și a asigurării priorității in
tereselor naționale in fața 
grupărilor politice, militare 
și economice, r

In același timp, evenimen
te de amploare, petrecute in 
zona Pacificului, au constituit 
subiecțe de reflecție profundă 
pentru țările din această re
giune a lumii. Un adevărat 
catalizator al tendințelor ceri- 
trifuge manifestate în cadrul 
S.E.A.T.O. l-a constituit răz-

Manifestări peste hotare 
consacrate 

I aniversării Republicii
MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — Timp de o săptămi- | 

• nă, în holurile marii săli de concerte „Auditorio Carlos I 
Vaz Ferreira" din Montevideo a fost prezentată expoziția | 
„România la 25 de ani de la proclamarea Republicii", or- > 
ganizată de către Ambasada țării noastre în Uruguay.

Au fost prezenți reprezentanți ai unor instituții cen- ’ 
trale din Montevideo.

★
HAGA 14 (Agerpres). — In cinstea celei de-a 25-a a- 

niversări a Republicii, lectoratul român de la Universita
tea din Amsterdam a organizat în clădirea universității o I 
.Seară românească".

Gh. Ciucu, rectorul Universității din București, a ținut . 
o conferință. Au fost vizionate filrtie românești, după care I 
un grup de tineri olandezi au prezentat dansuri populare * 
românești.

★
LIMA 14 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a a- 

niversări a Republicii, la posturile de radio peruane „El 
Pacifico", „Selecta", „Radio Nacional" și .Radio Luz", se 
desfășoară in prezent „Săptămîna muzicii românești". Pro
gramele cuprind emisiuni de muzică cultă și populară in 
interpretarea unor ansambluri și soliști români sau stră- I 
ini, însoțite de prezentări ale creației muzicale din țara * 
noastră.

+
COPENHAGA 14 (.Agerpres). — Cu prilejul celei de-a I 

25-a aniversări a proclamării Republicii, Asociația de prie- | 
tenie Danemarca-România a organizat o seară româneas- ■ 
că. Au luat cuvîntul președintele asociației, deputatul I 
Kristian Albertsen, și ambasadorul tării noastre la Co- * 
penhaga, Gheorghe Ploieșteanu. In continuare, ansamblul | 
folcloric „Mugurel", care se află într-un turneu în Dane- I 
marca, a prezentat un program de muzică populară ro- I 
mânească. ■

BONN 14 — Trimisul special Agerpres, V. Crișu, 
transmite : Acad. Cristofor Simionescu, membru al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie România-R.F.G., care 
se află într-o vizită oficială în Republica Federală a Ger
maniei, Ia invitația guvernului acestei țări, a fost primit 
miercuri, de președintele celui de-al 7-lea Bundestag, An
nemarie Renger.

Cristofor Simionescu a avut convorbiri cu reprezen
tanți ai conducerilor celor trei fracțiuni ale Bundestagului, 
între care președintele Grupului parlamentar de prietenie j 
R.F.G.-România, Walter Althammer, — cu privire la co
laborarea între cele două grupuri parlamentare de prie
tenie. —

La primire și convorbiri a participat ambasadorul Ro
mâniei în R.F.G., Constantin Oancea.

boiul dus de S.U.A. în Viet
nam, sau, mai bine-zis, eșecul 
de a impune poporului viet
namez, pe calea forței rindu- 
ieli pe care acesta le respin
ge. Australia, Noua Zeelandă, 
Filipine, Tailanda, țări mem
bre ale S.E.A.T.O., care au 
dat curs presiunilor america
ne, trimiițind trupe în Viet

nam, la sud de paralela 17, 
au resimțit din plin vicisitu
dinile unui asemenea angaja
ment militar, care le-a împo
vărat bugetul și a provocat 
un val de proteste în rîndu! 
populației. Este elocventă, în 
acest context, hotărîrea anun
țată zilele acestea de Aus
tralia, de a-și lichida orice 
prezentă militară în Vietna
mul de sud, rechemîndu-i în 
decurs de trei săptămîni, pe 
cei aproximativ 150 consilieri 
militari aflați. acolo. (Unitățile 
de luptă australiene dislocate 
în Vietnamul de sud — apro
ximativ 9 000 de oameni — 
au fost retrase în noiembrie 
1971). La rîndul său, primul 
ministru, ai Noii Zeelande, 
Norman Kirk, a făcut cunos
cut că misiunea de instructori 
militari neozeelandezi, care 
se află în Vietnamul de sud,

| R.P. BULGARIA. Con- 
r sfrucția Combinatului Chi

mic din Devnia înaintează 
cu pași repezi. In foto : Ve
dere a uzinei de nitrogen 
și amoniu din Complexul 
de Fertilizanți Minerali din 

I Devnia.

@ C.C. al P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri 
și Consiliul Central al Sindi
catelor al U.R.S.S. au distins 
cu insigne jubiliare de onoa
re 3 038 de colective din în
treprinderi, colhozuri, organi
zații și instituții pentru cele 
mai bune rezultate obținute în 
întrecerea socialistă consacra
tă aniversării a 50 de ani de 
constituirea U.R.S.S., anunță 
agenția TASS.

© La Pekin, au fost sem
nate două acorduri intergu- 
vernamentale intre R.P. Chi
neză și Republica Guineea, 
informează agenția China No
uă. Documentele prevăd a- 
cordarea decătre partea chi
neză a unui credit financiar, 
precum și livrarea în Guineea 
a unor mărfuri pe bază de 
credit.

© In capitala zaireză a fost 
semnat un acord de unificare 
a celor două mișcări de elibe- 

va fi repatriată pînă la 25 de
cembrie a.c.

De rău augur pentru 
S.E.A.T.O. este considerat 
tocmai' faptul că state, care 
manifestau o fidelitate fără 
rezerve față de organizație, 
se dezangajează vizibil de a- 
ceastă „alianță".

Incercînd să atenueze pro
cesul de deteriorare în care 
este antrenat pactul, susțină
torii S.E.A.T.O. lansează, to
tuși, proiecte de „reanimare" 
a sa. „Reformatorii" sînt ne- 
voiți să acționeze cu cea mai 
mare prudență, conștienți că 
orice exces ar putea provo
ca noi și grave divergente. 
'Este semnificativă recenta 
declarație a Unui purtător de 
cuvînt al secretariatului or
ganizației, reluată de agenția 
France Presse, care arăta că 
S.E.A.T.O. a devenit un ana
cronism și va trebui dacă 
vrea să supraviețuiască, să-și 
schimbe înfățișarea punând 
poate accentul pe activitățile 
sale în domeniile cultural și 
economic.

In definitiv, insă, orice în
cercare de a „reînvia" 
S.E.A.T.O. nu poate decît să 
dezvăluie, o dată în plus, 
criza ireversibilă a acestui
pact, izvorîtă din incompati
bilitatea politicii blocurilor
militare agresive cu realită
țile lumii de azi.

Sabina BONDOC

Ultimeleștiri

Raportul tovarășului 
T. Jivkov la plenara 

C. C. al P. C. Bulgar

înainte
HOUSTON 14 (Agerpres). 

— Cea de-a treia și ultima 
misiune, selenară a astronau- 
tilor americani Cernan și 
Schmitt a început joi noaptea, 
la ora 0,32 (ora Bucureștiu- 
lu'i).

Principala țintă a expediției 
a fost explorarea craterului 
Van Serg, dealurile vălurite 
din partea de est și versantul 
masivului muntos din nord, a 
cărei înălțime depășește .2,000 
m. Astronauții și-au încheiat 
misiunea .la ora 7,41 —• ora 
Bucureștiului. Pentru a marca 
acest moment final, ei au de
pus pe Lună o placă comemo
rativă. Pe jeep-ul abandonat 
lingă locul aselenizării, astro
nauții au fixat o cameră de 
luat vederi care va înregistra 
momentul desprinderii modu- 

rare din Angola : Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.), condusă 
de Agostino Neto, și Frontul 
de Eliberare Națională a An
golei, al cărui lider este Ro
berto Holden.

Principala sarcină a Consi
liului de Eliberare a Angolei 
va fi coordonarea acțiunilor 
militare și politice împotriva 
forțelor colonialiste portughe
ze.

© Agenția A.C.T.C. a dat 
publicității rezultatul scruti
nului din 12 decembrie pentru 
alegerea de deputați în A- 
dunarea Populară Supremă și 
organele locale ale puterii de 
stat din R.P.D. Coreeană. Po
trivit datelor oficiale, la ale
geri au participat 100 la sută 
din cei înscriși în listele elec
torale. Toți alegătorii și-au 
dat votul pentru candidații 
propuși.

Prezidiul Adunării Supreme 
a convocat prima sesiune a 
noii legislaturi pentru data de 
25 decembrie 1972.

@ La Pekin a fost semnat 
un protocol interguvernamental 
privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1973 între 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreea
nă.

Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a avut convorbiri cu de
legația comercială guverna
mentală a R.P.D. Coreene.

@ Ziarul „Neues Deutsch
land" informează că guverne
le Republicii Democrate Ger
mane și Ghanei au căzut de 
acord să stabilească relații di
plomatice la nivel de amba
sadă.

@ Moțiunile adoptate in 
cadrul Consiliului Național al 
Partidului malgaș „MONIMA", 
care a avut loc la Tulear, 
prevăd, între altele „necesita
tea naționalizării marilor pro
prietăți funciare care să fie 
redistribuite apoi asociațiilor 
de producători agricoli".

© Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a semnat 
legea privind instituirea in

Cosmonaufii americani
de părăsirea Lunii
lului de solul lunar, prevăzu
tă să aibă loc vineri, după 
miezul nopții, Ia ora 0,56 — 
ora Bucureștiului.

Cea de-a treia și ultima 
„activitate extravehiculară" pe 
suprafața Lunii a astronauți- 
lor americani, concentrată ta 
zona masivului de nord, a 
provocat o oarecare decepție 
în rîndul specialiștilor Cen
trului spațial de la Houston. In 
pofida unei noi „recolte geo
logice" substanțiale și diver
se, cei doi astronauți. nu au 
găsit., așa cum se presupunea, 
alte eșantioane de pietre 
portocalii și roșii, asemănă
toare celor descoperite cu o 
zii înainte în craterul „Shor
ty" și care par să indice o 
posibilă activitate vulcanică 

țară a sistemului partidului u- 
nic — relatează agenția Reu
ter.

Anterior, Adunarea Națio
nală hotărîse adoptarea unui 
amendament constituțional, 
conform căruia Partidul Unit 
al Independenței Naționale, 
condus de Kenneth Kaunda, 
este singura organizație poli
tică legală din țară.

© Secretarul general pa
kistanez pentru problemele 
externe, Aziz Ahmed, a de
clarat că președintele Pakis
tanului, Zulfikar All Bhutto, 
și premierul Indiei, Indira 
Gandhi, urmează să aibă o în
trevedere după retragerea 
trupelor din teritoriile ocupa
te de către cele două țări ta 
timpul conflictului militar din 
decembrie 1971. Cu această o- 
cazie, reprezentanții celor do
uă state vor analiza proble
mele referitoare la eliberarea 
și repatrierea prizonierilor de 
război pakistanezi, stabilirea 
unei păci durabile, reglemen
tarea situației Cașmirului șl 
reluarea relațiilor diplomatice 
între cele două țări.

@ Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, și-a 
încheiat vizita oficială în Cu
ba — transmite agenția Pren- 
sa Latina.

In drum spre Santiago de 
Chile, președintele Allende 
va face o escală Ia Caracas, 
unde se va întîlni cu șeful 
statului venezuelean, Rafael 
Caldera.

© Primul ministru al Aus
traliei, Gough Whitlam, a de
clarat că țara sa va înceta ex
portul de grîu în Rhodesia de 
Sud. Guvernul Australiei, a 
subliniat el, se alătură și în 
acest fel acțiunilor O.N.U. în
dreptate împotriva politicii de 
apartheid a autorităților de Ia 
Salisbury.

® Primul secretar al C.C. 
al P.S.U.G,, Erich Honecker, a 
primit miercuri delegația 
Partidului Comunist Finlan
dez, condusă de către Aarne 
Saarinen, președintele partidu
lui, care se află în prezent în
tr-o vizită în R.D. Germană.

@ O delegație a P.C. Peru
an, condusă de Ernesto Rojas, 
membru al Comisiei Politice 
a Comitetului Central al Parti
dului, a făcut 'o vizită în 
R.P.D. Coreeană, unde a fost 
primită de Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al P.M.C„ 
și a purtat convorbiri în pro
bleme de interes comun cu o 
delegație a Partidului Muncii 
din Coreea.

SOFIA 14 (Agerpres). — 
ta Sofia a fost dat publicită
ții raportul prezentat de To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.G. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, la 
plenara din 11—13 decembrie 
a.c. a CLG. al P.G.B., oare a e- 
xaminat politica partidului in 
domeniul ridicării nivelului 
de trai al poporului, trasată 
de Congresul al X-lea al 
P.C.B.

Relevînd că partidul trebu
ie să dispună de un program 
concret de ridicare a nivelu
lui vieții materiale și cultura
le a poporului, primul secre
tar al G.<3. al P.C.B. s-a refe
rit la măsurile adoptate în a- 
nii trecuți ta vederea crește
rii nivelului de trai al popu
lației și la cele care se .pre
conizează a fi luate în aceas
tă direcție in anul viitor și în 
ceti următori. Printre altele, el 
a arătat că salariul minim lu
nar urmează să ajungă în a- 
nul 1973 la 80 leva. Subliniind 
necesitatea reglementării. efi
ciente a salarizării, Todor Jiv
kov a spus că munca trebuie 

de dată relativ recentă. Toa
te craterele examinate sînt 
„cratere ds impact", rezultate 
ale . căderii meteoriților pe so
lul lunar. Un alt motiv de de
cepție a fost nefuncționarea 
aparaturii științifice destinate 
măsurării proprietăților ■ elec
tromagnetice ale suprafeței 
solului lunar și. detectării e- 
ventualei existente a undelor 
gravitaționale. Toate acestea 
au fost însă compensate în 
mare măsură de‘ bună dispozi
ție și excelenta formă a celor, 
doi astronauți. '

La ora 11,30 — ora Bucu
reștiului, cei doi astronauți 
âu început perioada de odih
nă prevăzută să dureze opt 
ofe, Deși ultima ieșire pe ’ Lu
nă s-a încheiat la ora 7,41 — 
ora Bucureștiului, astronauții 
au efectuat în continuare o 
serie de operațiuni în vede
rea pregătirii modulului pen
tru decolare.

Rocile recoltate in cursul 
celor trei ieșiri pe suprafața 
Lunii.au o greutate totală de 
151 kg. întreaga activitate ex- 
travehiculară a durat 22 ore 
și 5 minute, aproape o treime 
din timpul total al șederii pe 
astru.

Faptul divers pe glob
Reclamă adecvată

Un mare magazin de hai
ne din Cleveland (Ohio) a 
adoptat o nouă formu’ : pu
blicitară, ținînd cont. de o- 
bioeiurile locului. La intra
rea magazinului se află o 
mare pancartă pe. care 
serie i „Dacă ați fost cumva 
dezbrăcat de hoți în cartierul 
nostru, nu: vă impacientați. 
Magazinul acesta vă îmbra
că pe toți din cap pînă in 
picioare

Toxicomani din... 
naștere

In ultimele 12 luni s-au 
născut la New Ym-k 550 de 
copii... toxicomani, victime 
ale stupefiantelor folosite 
de mamele lor. Copiii-pre
zintă toate simptomele vi 
cioșilor adulți și nu. pot 
trăi fără această teribilă o- 
travă.. S-a anunțat că în o- 
raș ar fi la ora actuală pes
te 2 000 de copii toxicomani 
din naștere.

Și totuși se învîrteș-

Celebrul savant italian 
Galileo Galilei a avut, du
pă cum se știe, îndrăznea
la să înfrunte Inchiziția, 
susținînd că Pămîntul se 
învîrtește... „Astăzi faptul 
nu mai poate fi' contestat 
de nimeni", a admis recent 
un cardinal. într-o declara
ție făcută ziarului „Paese 
Sera". O comisie specială 
a Vaticanului a fost însăr
cinată să revizuiască „afa
cerea Galilei", în sensul 
reabilitării savantului... Mai 
bine mai tîrziu (după 300 
de ani!) decît niciodată I

4 și 9, cifre fatidice
Cifra 13 este considerată 

mai peste tot în lume că nu 

apreciată in raport cu corn,, 
plexitatea, dificultatea sa și 
condițiile în care se desfășoa
ră, evitindu-se elementele e- 
galizatoare astfel încît sala
riul să fie aflexibil în apre
cierea capacităților individu
ale ale oamenilor muncii.

In cadrul măsurilor menite 
să asigure progresul neîntre
rupt al țării, primul secretar 
al C.C. al P.C.B. a mai rele
vat necesitatea adoptării unor 
reglementări mai eficiente în 
direcția sporirii natalității și 
a îmbunătățirii condițiilor de 
educație și invățămînt pentru 
copiii și tineret și a ridicat 
problema elaborării unui nou 
cod de legi privind reglemen
tarea muncii, conform cu noi
le ■ condiții social-economice a- 
le Bulgariei.- - 4- -
Demonstrații 
antifasciste

în. ' 
Italia

ROMA 14 (Agerpres). — 
Intr-o serie de localități Ita
liene (Milano, Roma, NapbTi, 
Bologna, Florența, Genova, 
Pescara, Pavia) au avut loc 
demonstrații cu prilejul îm
plinirii a trei ani de la aten
tatul de amprentă fascistă de 
la Milano, cînd explozia unei 
bombe in incinta „Băncii a- 
griculturii" a provocat moar
tea a 16 persoane și rănirea 
altor 80. Mii de demonstranți 
au manifestat pentru elibera
rea lui Pietro Valpreda Șil a 
celorlalte 11 persoane consi
derate a fi de „extrema stin
gă", acuzate de atentatul ; a- 
supra băncii și aflate în închi
soare fără a fi judecate. Ei 
au cerut, totodată, să se ac
ționeze cu o vigoare sporită 
împotriva elementelor de 
dreapta, neofasciste,, in rin- 
durile cărora trebuie căutați 
adevărații organizatori ai a- 
tentatului. La Milano și Ro
ma s-au produs ciocniri între 
forțele polițienești și demon
stranți, înregistrîndu-se răniți.

ar prea aduce noroc. In 
S.U.A., de pilc’ă, numărarea 
etajelor sare de ta 12 la 14 ! 
(Deși 14 în fond este 13 !). 
..New York Times" arată 
însă că in Japonia cifra 13 
nu deranjează pe nimeni. 
In schimb, japonezii se fe
resc ca de foc de alte nu
mere, și anume de 4 și 9 ! 
In zilele de 4 și 9 ale lu- 
nii, de pildă, nici un japo
nez nu trece pragul oficiu
lui de stare civilă...

„Orbita”
La Anadîr, In îndepărta

ta Ciukotkă. s-a construit 
o stație releu de televi
ziune gigant, numită „Or
bita". Primele probe au fost 
făcute încă în timpul Olim
piadei de /Iarnă de la Sap
poro,’ eînd programele au 
fost recepționate în bun'e 
condiții. In curînd cetățenii 
sovietici din această parte 
a tării vor recepționa cu 
regularitate și programele 
postului central de televi
ziune din Moscova.

„Marea cu apă
dulce”

Așa este denumit marele 
fluviu Amazon, datorită u- 
riașului său debit de apă 
■— o cincime din apa dul
ce existentă pe glob! Pu
țin cunoscut pînă acum, 
fluviul și împrejurimile au 
început să fie cercetate de 
zeci-și zeci de expediții, cu 
toate ' greutățile pe care le 
întîmpină, înfruntînd uci
gătorul „infern verde". In
teresul este cil atît mai ma
re cu cît imaginația omului 
este ațîțată nu de apa dul
ce, ci de mirajul „aurului 
negru !“ Mirosul petrolului 
este adulmecat de la mari 
depărtări și vietățile jun
glei lamazoniene au intrat 
în panică...
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