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In intimpinarea 
celei de-a XXV-a aniversări 

a proclamării Republicii
Avînt în muncă, dăruire 

$1 inițiativă în marea întrecere
Fa planul anual îndeplinit

Echipa de reparații ou detașare
a Reviziei de vagoane C.F.R. Petroșani

Raportează îndeplinirea planului de pro
ducție pe acest, an cu 17 zile mai devreme 
și la toți indicatorii, și echipa de reparații 
cu detașare din cadrul Reviziei de vagoane 
C.F.R. Petroșani. Iată cîteva cifre, date și 
fapte din bilanțul pe acest’ an al acestei har
nice formații de lucru. Echipa a avut ca sar
cină anuală de plan repararea a 5 547 va
goane marfă și a realizat, pînă în ziua de 14 
decembrie, 5 559 vagoane. La alte categorii 
de vagoane supuse reparării și reviziei, sar
cinile planificate au fost depășite pînă la 
aceeași dată cu 10 vagoane de clasă, 120 de 
vagoane cu revizie intermediară, un mare

număr de vagoane din parcul O.P.W. etc.
Palmaresul echipei mai cuprinde, de ase

menea, 200 bucăți tuburi de aer economisite, 
un număr de 26 tampoane cu tijă și cilin
drice recondiționate, însemnate economii de 
materiale.

Toate aceste rezultate ale meseriașilor lă
cătuși, tîmplari, frezori, sudori din echipă nu 
ar fi fost posibile fără îndrumarea competen
tă si eficientă a organizației de partid de 
la revizia de vagoane, fără sprijinul activ 
din partea organizației de sindicat și U.T.C.

ion DĂIAN 
corespondent

Continuitate în realizări
meritorii

Atunci cind roadele mun
cii sînt lună de lună tot 
mai inimoase zimbetul și 
voia bună sint justificate.

In instantaneul nostru, 
șeful de schimb Gheorghe 
Pop de la sectorul V al mi
nei Lupeni înaintea intrării 
în șut

Colectivul 
E.M. Lonea 
lanțul prim" 
nii decernbi 
peste 2 000 tone la cărbu
nele extras. Sectoarele II. 
III și IV continuă să rapor
teze realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan. Caracte
rizate de un puternic elan 
in întrecere, de o năzuință 
fierbinte de 
prafață. din fronturile sub 
terane. rod

de muncă 
inscrie în 
bunătăți a 

■ e un spor

al 
bi- 
lu - 
de

a trimite la su-

substanțial de

..diamante ' negre", cinstind 
prin fapte de laudă apropia
ta aniversare a proclamării 
Republicii, brigăzile condu
se de minerii Traian Mol
nar. loan Timiș, Zaharie 
Bălăuță, Ioan Baciu, Cons
tantin Chițoiu. Ion Cojocaru 
și Iosif Bucur se dovedesc 
aceleași colective vrednice, 
capabile de succese de ră
sunet, demne de renumele 
pe care și l-au cîștigat în 
Valea Jiului.

Grijă permanentă
pentru reducerea

cheltuielilor de producție

in
e- 

tu- 
in-

In paralel cu atenția a- 
cordata îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan, 
la aceeași mină se vădește 
o preocupare susținută pen
tru creșterea eficienței acti
vității de producție, pentru 
gospodărirea cu grijă a a- 
vuției obștești, a mașinilor 
și utilajelor din dotare. Co
mitetul de partid a sprijinit 
și a îndrumat organizațiile 
de partid ale unității 
scopul formării gindirii 
conomice a minerilor, a 
turor cadrelor medii și
ginerești pentru întărirea 
răspunderii față de modul 
in care este cheltuit fiecare 
leu. La cercurile de studiere 
a politicii economice a 
P.C.R. a fost încadrat o bu
nă parte din personalul 
minei. In planul de invăță- 
mînt s-au cuprins teme im
portante legate de consu
mul de muncă vie și de 
normarea lui. de căile de 
reducere a consumurilor, in 
ultima instanță a prețului 
de cost al tonei de cărbune. 
Argumentele invocate sînt 
înseși realizările concreta 
din brigăzi sectoare. Tova
rășul Andrei Colda. secre 
tarul comitat "Ini de mrtid 
pe mină ne-a mai pus la 
curent cu faptul că proble
matica dezbătută în adu
nările generale ale organi
zațiilor de partid s-a axat

Pe coordonate- similare: 
gospodărirea materialelor șî 
reducerea cheltuielilor pe 
produs, respectarea progra
mului reviziilor și reparați
ilor la utilaje și instalații. 
Inițiativele izvorîte din ma
sa salariaților își au mobi
lul in responsabilitatea 
care privesc oamenii 
nei, in frunte cu 
fii. soluționarea optimă 
problemelor producției 
fiecare loc de muncă.
grup de șase tineri, membri 
de partid și uteciști, au 
studiat și au reușit să re
zolve, de pildă, „ecuația" 
echipamentului de susținere 
in abatajele frontale, 
cedeul găsit de 
nare 
S.V.J. 
foarte 
derea 
lor telescopice de la 
respectiv de susținere, care 
altfel ar fi fost 
pentru a putea reda 
procesului 
timp scurt, 
lă care se 
lorifieareâ
120 mii lei. Cîteva milioane 
lei anual se realizează și 
în urma înlocuirii preabata- 
jelor de la coperișul

cu 
mi- 

comuniș- 
a 

la 
Un

Pro- 
recondițio- 

a stîlpilor hidraulici 
dă o ingenioasă, o 
simplă soluție în ve- 
recuperării coloane- 

tipul

importate, 
stîlpii 

de producție in 
Economia anua- 
obține prin va- 
inițiativeî : peste

fron-

T. M.

(Continuare in pag. a 3-a)

Manifestare
dedicată zilei de 30 Decembrie
Sesiune științifică studențească

Vineri și simbătă. la Ins 
titutul de mine din Petroșani 
a avut loc sesiunea festivă a 
cercurilor științifice studen
țești, dedicată celei de-a 25-a 
aniversare a proclamării Re
publicii. In prima zi. după 
deschiderea sesiunii, au fost 
comunicate aspecte din lup
ta eroică a poporului nostru.

sub conducerea P.C.R., pen
tru proclamarea Republicii și 
momente din progresul socia
list al țării. In ziua a doua 
a sesiunii s-au prezentat, în 
trei secțiuni, 36 de lucrări cu 
caracter tehnic, rezolvate de 
10 cercuri de cercetare, toate 
fiind sugerate de realitatea 
producției si necesității» ei.

Mesajul adresat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu 

cadrelor didactice și elevilor 

de ia liceul „Josef Haltrich “ 

din Sighișoara
Dragi tovarăși și prieteni.

îmi face o deosebită plăce
re ca. la sărbătorirea împlini
rii a 450 de ani de Ia înființa
rea liceului dumneavoastră, să 
vă adresez un călduros salut 
și cele mai cordiale felicitări.

In îndelungata sa experien
ță, Liceul „Josef Haltrich** a 
desfășurat o activitate rodni
că pe tărimul instruirii și e- 
ducării tinerelor generații, al 
ridicării nivelului de cultură 
al poporului, al cultivării no
bilelor sentimente ale priete
niei și frăției dintre toți oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Dezvoltind pe o 
treaptă superioară experien
ța și bogatele sale tradiții din 
trecut, liceul dumneavoastră 
a adus, in anii construcției so
cialismului. o contribuție în
semnată la creșterea și pregă

tirea temeinică a cadrelor ne
cesare diferitelor sectoare de 
activitate. Ia progresul și în
florirea culturii noastre socia
liste.

Aniversarea școlii dumnea
voastră are loc in condițiile 
puternicului avînt cu care în
tregul nostru popor întîmpină 
marea sărbătoare a împlinirii 
unui sfert de veac de la pro 
clamarea Republicii, ale mun 
cii însuflețite pentru transpu 
nerea cu succes în viață a 
vastului program de făurire 
a societății socialiste multila 
teral dezvoltate elaborat do 
Congresul al X-Iea și de Con 
ferința Națională a partidului 
îmi exprim convingerea că, a 
lăturîndu-vă acestui avînt ge 
neral, dumneavoastră, cadrele 
didactice ale liceului, veți fa 
ce totul pentru a ridica nive
lul de instruire la înălțimea

marilor exigențe pe care so
cietatea noastră le pune în 
fața învățămîntului, pentru a 
educa tineretul in spiritul 
muncii, al dragostei și atașa
mentului față de patrie, față 
de cauza apărării și dezvoltă
rii cuceririlor revoluționare a 
le poporului. Vouă, dragi e- 
levi, vă adresez îndemnul de 
a studia cu pasiune, de a vă 
insuși cu temeinicie minuna
tele comori ale științei și cul
turii, pregătindu-vă cit mai 
bine, incă de pe băncile șco
lii, pentru a deveni construc
tori de nădejde ai socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră.

Vă doresc tuturor noi suc 
cese și satisfacții in muncă și 
viață, multă sănătate și ferici
re.

N'ICOIAE CEAUȘESCU

Bilanțul spiritului 
gospodăresc

De ce o. cîștigat Vulcanul 
locul I pe județ in întrece
rea declanșată pentru cel 
mai frumos și mai bine gos
podărit oraș ? Datorită edi
lilor ? Sau locuitorilor săi ? 
Sau, poate, și unora și alto
ra. ? Răspunsul exact cre
dem că este cel de-al treilea. 
Edililor le aparțin ințiati- 
va, concepția, organizarea. 
Iar locuitorilor, acestor ire
mediabili. îndrăgostiți de o- 
rașul lor. de aleile cărora 
le-au găsit cele mai frumoa
se nume de flori, le aparține 
grija ce au dovedit-o, și o 
dovedesc in continuare, pen
tru fiecare casă. fiecare 
curte, stradă sau cartier.

Dacă afirmăm, că Vulca
nul este mar bogat. acum

decît la începutul anului, 
trebuie să amintim neapă
rat cu cit a crescut această 
bogăție. In unități fizice, in
ventarul edilitar al. orașului 
conține numeroase „plusuri" 
de care se bucură toți lo 
cuitorii : locuri de agremem 
grădinițe de copii, un at< 
lier-școală, o casă a pionii 
rilor, cite va noi baze spoi 
tive, un spital și o policlim 
că. terenuri de. joacă pentr 
copii (in cartiere și 11 
școli), zeci de hectare de zo 
ne. verzi și parcuri. In uni
tăți valorice, aceste plusuri 
însumează peste 26 milioa
ne lei. cifră care, raportată 
la. numărul, locuitorilor, de
notă o contribuție din par
tea fiecărei, familii de peste 
l don lei pe aii, contribuție

realizată in exclusivitate 
prin muncă. O muncă c'e-și 
are izvorul in dragostea vul- 
cănenilor pentru frumos, I in
tr-un profund și responsa
bil spirit patriotic

Toate succesele obținute 
•e linia înfrumusețării și 
ospodăririi orașului Vulcan 
r putea fi reconstituite \de- 
nliat, pe fiecare lucrare, 
rmărind îndeaproape e.co- 
uția lor pe firul care ince

rte. cu inițiativa., continuă 
prin, concepție și organizare 
>i sftrșește prin traspunc- 
> ca în fapt o proiectelor. A^ 
<i însă de prisos. Mai folosi-

I. M.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Control riguros, perseverentasupra cauzelor generatoare de pagube (II)
Menționam. într-un număr 

precedent al ziarului, necesi
tatea bunei organizări, și a 
aplicării judicioase a contro
lului ierarhic operativ-curent. 
dind mai multe exemple des
prinse din costatările noas 
re, pe marginea acelor cazuri 
în care controlul a fost sta
bilit și s-a exercitat într-un 
mod formal. Dar, iată că de
ficiențe în activitatea de con- 

. trol ierarhic operativ-curent 
nu apar numai din slaba or
ganizare, a controlului. In a- 
cest sens, continuăm cu ci
te va exemple.

Dacă în general s-a respec
tat prevederea de a se efec
tua verificarea lunară a o- 
biectivelor încredințate, exis
tă încă frecvente cazuri în 
care nu au fost cuprinse în 
verificare toate obiectivele. 
Cîteva exemple de acest gen 
pot fi date de la E.M. Vul
can, unde șeful serviciului 
plan și analize economice n-a 
verificat toate obiectivele ci 
numai, unele din cele încre
dințate la U.U.M.P. unde șe
ful secției mecanice a verifi
cat lunar doar unul, două 
obiective, din cele cinei cu
prinse în lista anexată dis
poziției de împuternicire. Au 
fost constatate și cazuri cînd. 
deși efectuate, verificările n-au 
fost suficient de cuprinză
toare. De exemplu, la Baza 
de aprovizionare și transport 
au fost cuprinse în verificări

este 
Deo- 
însă 

cu 
care

lunare doar una-două canti
ne din numărul total de 10. 
la U.U.M.P. șeful serviciului 
producție a cuprins în verifi
care doar una-două comenzi 
din producția neterminată, 
deși numărul acestora 
de ordinul sutelor etc. 
sebit de negativă este 
atitudinea unor cadre 
funcții de conducere
n-au efectuat verificarea lu
nară a obiectivelor încredin
țate. .Astfel, la U.U.M.P. șefii 
serviciilor tehnologic și sa
larizare, șefii secțiilor turnă
torie. reparații electrice și 
construcții metalice n-au e- 
fectuat. lunar, controalele 
dispuse de conducerea unită
ții ; la E.M. Lonea șefii sec
toarelor VI. și general. cît 
și șeful biroului financiar 
n-au efectuat de loc contro
lul. iar șeful biroului aprovi
zionare a efectuat un singur 
control în luna mai a.c., și 
de atunci nimic. In asemenea 
condiții nu trebuie căutate 
alte explicații la menținerea 
nivelului ridicat de deficien
țe generatoare de pagube 
materiale la unitățile respec
tive. La aceasta se adaugă 
și lipsa de urmărire din par
tea conducerii unităților, a 
modului de efectuare a con
trolului ierarhic operativ-cu
rent de către personalul din 
subordine, cît și lipsa de in
formare a organului de con
ducere colectivă a unității.

asupra modului de executare 
a acestui gen de control, a 
măsurilor luate cît. și a ce
lor ce urmau să mai fie a- 
doptate în vederea eliminării 
deficiențelor.

Principalul scop al contro
lului concomitent, de a de
pista deficiențele in momen
tul producerii lor, sau de a 
lua sau propune măsuri de 
eliminare, sau prevenire, 
repetării lor în viitor, se ma
terializează tocmai în aceste 
măsuri. Semnificativ în a- 
ceastă privință, este faptul 
că în majoritatea cazurilor 
sînt propuse măsuri cores
punzătoare, care apoi sînt 
urmărite și puse în aplicare 
de 'către cei controlați. — 
exemplu, la E.M. Petrila 
ful compartimentului de 
provizionare a constatat 
luna aprilie existenta i 
materiale fără mișcare, 
dicînd peste 40 de poziții, 
propunînd măsuri de lichidare 
a lor. măsuri ce au fost în
tărite prin aprobarea condu
cătorului unității. La circa 
două luni mai tîrziu din cele 
40 de poziții au rămas doar 
6 nelichidate, iar ulterior și 
acestea au fost lichidate. Tot 
la aceeași unitate, 
pot cita exemple de

De 
i șe- 

a- 
în 

unor 
in-

însă se 
măsuri

Ioan POP
șef serviciu c.f.i. —
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Vacanja de iarnă
De la Ministerul Educației și învățămîntului ni se face 

cunoscut că vacanța de iarnă a elevilor se va desfășura 
între 22 decembrie 1972 — 9 ianuarie 1973. iar ce a studen
ților între 20 decembrie 1972 — 8 ianuarie 1973. Cursurile 
vor fi reluate, pentru elevi. In ziua de 10 ianuarie, iar pen
tru studenți in ziua de 9 ianuarie 1973.

lumina dintre teascuri
Omul aplecat asupra cuvîntului tipărit, fie el pe ori- 

noastră a devenit o 
aduce zilnic in case 
cu pași siguri. Gîn- 

inlesnește de veacuri 
create de omenire și 

către 
fie

care treaptă a vîrstei, in societatea 
prezentă cotidiană. Cuvîntul tipărit no 
reperele viitorului spre care mergem 
dul, ideea, multiplicate intre teascuri 
accesul la culmile valorilor spirituale 
păstrează nealterate, peste timpi, mesajul acestora 
posteritate. Amintirea descifrării primei litere tipărite, 
din clasicul abecedar sau de pe un petec de hîrtie oareca-

Filă de calendar
astăzire, face parte din marile emoții omenești. Lumea de 

este de neconceput fără acest cel mai răspîndit mod de co
municare inteligentă între oameni și generații : cuvîntul 
tipărit.

Intîlnirea cu slova tipărită a devenit de domeniul coti
dianului. Poate tocmai de aceea, in dorința de a desluși 
înțelesul, sensul, încărcătura spirituală a literelor rindui- 
te cu migală după o anume lege a lucrurilor, nu sesizăm 
vraja mîinilor care metamorfozează plumbul tipografic 
mort in tezaur spiritual.

...Există o zi de decembrie, înscrisă in cartea de aur 
țarii, cînd gîndurile noastre se îndreaptă cu venerație
recunoștință către cei ce prin priceperea mîinilor și înaltul 
spirit de răspundere pentru munca lor, făuresc cuvîntul ti
părit. An de an, în această zi, tara întreagă îi sărbătorește 
pe tipografi, pe cei ce zi și noapte, fără preqet, așează în 
rînd nesfîrșit literă lingă literă, pentru ca acestea așter
nute pe foaia imaculată să aducă in viața oamenilor, in 
conștiința lor lumină.

a
și

T. KARPATIAN

șWȘiîȘO
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Aici, unde cu ani in urmă erau niște case dărăpănate, străjuite de maidane, a răsărit în anii noștri on oraș no u — Vulcan.
Foto : Ion 1 ICll

Dialogul 

muncii
Un însuflețit „dialog a. 

muncii" între Moscova și Le
ningrad — astfel a denumit 
un ziarist sovietic întrecere* 
socialistă intre oamenii mun • 
cii celor două mari orașe în 
cinstea celei de-a 50-a aniver
sări a constituirii U R.S.S.

Zilnic au loc alcătuiri de 
„clasamente" între uzinele 
„Krasnîi Bogatîr" și Krasnîi 

Treugolnik" (fosta „Krasnîi 
Vîborjetz1’) din Leningrad, 
între cunoscuta uzină de au
tomobile „Lihaciov" din Mos 
cova și uzina „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.-- de pe 
malurile Nevei. Angajamente 
de întrecere semnează nu nu
mai uzinele din cele două o- 
rașe, oi și ramuri întregi, cum 
este cea a industriei ușoare. 
Cei din Leningrad s-au an ■ 
gajat, de exemplu, să înde
plinească înainte de termen 
sarcinile planului pe 1972 și 
ale celui de-al nouălea cinci
nal. Le-au răspuns ce; din 
Moscova cu un rezulta’ ..pro 
liminar-’ : întreprinderii .? in 
dustriei ușoare dm Mos ova 
și Leningrad au realizat anul 
acesta o producție suplimcn 
tară de aproape 20 000 00c de 
ruble.

Spicuim cîteva din daruri 
le pregătite în actualul cinci
nal de oamenii muncii din 
Moscova :

— volumul producției in
dustriale va preș-te cu 34.1 la 
sută, față de cincinalul pre
cedent, iar volumul cons 
trucțiilor de 1,5 ori. Totul. p< 
seama sporirii productivități; 
muncii. Urmează să fie cons 
truite suprafețe de producție 
de 6 700 000 m. p. (de aproa

Corespondență din Moscova 
de la Laurențiu TJUȚĂ
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agriculturii irigate din a-

Hîrtie din petrola

Puritate Instalație
deosebită pentru

adunarea
petrolului

Țigarete sănătoase^ ?
și să le

pe malurile

nesfîrșite, lacuri albas- 
și mici așezări cochete 
mari metro-pole moderne, 
se înșiruiesc ca mărge- 
unei salbe

se
bricării unei țigarete sintetice necancerigene,

străvechi pentru fru- 
ei. Iată o scurtă des
tui Victor Hugo, u- 

prietenii acestei țări: 
sînt ca niște sătucuri,

un peisaj 
este o 

basm de

, de 
aflat la 

mai joasă altitudine a

O astfel de curiozitate a naturii a fost descoperită de 
specialiștii in glacioiogie din Kazahstan pe crestele greu ac
cesibile ale Munților Djugarski Alatau. Echipa oamenilor de 
știință a descoperit pe înălțimile acestor munți circa 400 de 
ghețari necunoscuți pînă la ora actuală, însumînd o supra
față de 1 000 km2. Umiditatea conservată pe ghețari alimen
tează torentele de munte care permit irigarea a cinci mari 
zone agricole din Semirecie. Glaciologii kazahi au terminat 
calcularea totală a ghețurilor eterne din Munții Djugarski 
Alatau, ceea ce va permite să se elaboreze o prognoză pe 
termen lung privind dezvoltarea 
ceasta parte a Kazahstanului.

In Japonia a fost pus la 
punct un procedeu de fabri
care a hîrtiei din produse 
macromoleculare de petrol. 
Ca aspect, hîrtia sintetică nu 
se deosebește de cea obișnu
ită însă prețul de cost al a- 
cestei hîrtlii este în prezent 
superior celei obișnuite. Do
meniul de întrebuințare a hîr
tiei sintetice este cu mult

mai mare decît al celei obiș
nuite, cu atit mai mult cu 
cît ea este mai durabilă, nu 
se deformează și este rezis
tentă la apă și acizi.

In afară de aceasta, hîrtia 
sintetică poate fi folosită 
drept materie primă pentru 
prepararea cartonului din res
turi de hîrtie obișnuită și sin
tetică.

9 august 1972. Așadar, iată- 
ne în Elveția, supranumită — 
tara cantoanelor — patria 
munților, ghețarilor și lacuri
lor albastre — care ne întîm- 
pină cu un adevărat decor de 
basm.

In jurul nostru, falnice pă
duri de brad, pășuni bogate 
pe care pasc vestitele vaci, bi
ne îngrijite, la gît cu curele 
late de piele și mari clopote. • 
Mai sus, uneori deasupra no
rilor, semețe piscuri de 3 500- 
4000 metri înălțime, acoperite 
cu zăpezi veșnice.

Șoseaua urcă într-una. 
la lacul MAGIORE, t." 
o cea. 
acestei țări. Valea se îngustea
ză mereu, intrăm în pasul SIM
PLON. Lăsăm în dreapta tune
lul de 
jparcare 
mașinii 
căm o

teleferice poartă vizitatorii 
spre înălțimile din jur. De 
altfel, Elveția pune la dispo
ziția vizitatorilor una din ce
le mai bogate rețele de tele
ferice, telescaune și schilif- 
turi din lume. Din toate lo
calitățile, se poate ajunge cu 
aceste mijloace mecanice sau 
cu trenulețe electrice cu cre- 
malieră, spre o bogată varie
tate de hoteluri, pensiuni, ha
nuri. cabane, unde schiul se 
poate practica tot anul, dat 
fiind prezența zăpezilor veș
nice de pe marile înălțimi. 
Intîlnim numeroase mașini cu 
schiuri fixate pe portbagaje.

(I)
veției. Are o circomferință 
de 167 km și jumătate din 
suprafața lui aparțin acestei 
țări. ■

Intrăm în Lausanne, oraș 
cu 130000 locuitori, așezat 
în amfiteatru, pe malul la
cului. Catedrala este una din 
cele mai frumoase monu
mente goțice ale țării.

Iată Geneva. De la. .distan
ță, privirea ne este atrasă 
de celebra fîntînă arteziană, 
care ridică apa pînă la 130 
ni înălțime, de unde se res
firă într-o mare de spumă, 
cu culorile curcubeului. Par
căm mașina într-o aglomera-

Chimiștii sovietici au obți
nut un acid azotic de o pu
ritate deosebită. Cercetările 
minuțioase efectuate au ară
tat că amestecurile străine 
din această nouă soluție nu 
depășesc a zecea sau a suta 
milionime dintr-un procent. 
După calitatea sa și după in
dicii economici relevați de ex
periențe, acest reactiv — u- 
nic în felul său — depășește 
toate mărcile de acid azotic 
produse în lume. După cum 
se știe, acidul azotic dispune 
de o gamă largă de întrebu
ințare în industria radioelec- 
tronică, în producția de me
tale și aliaje super-pure.

Concernul britanic „Imperial Chemical Industry" a găsit, 
pare, după mai mulți ani de cercetări asidue, rețeta fa- 

s, al cărei gust 
și ale cărei caracteristici sînt identice celor ale țigărilor tra
diționale. Compoziția sa : două părți celuloză, o parte tutun. 
Analizele de laborator au demonstrat că, prin ardere, aceas
tă compoziție eliberează un foarte redus procent de gudron.

Deși reprezentanții firmei nu se hazardează să susțină că 
noua țigaretă este total inofensivă, ei afirmă, totuși, că un 
asemenea sortiment ar putea fi extrem de util pentru unele 
categorii de bolnavi, cărora le este cu desăvîrșire interzisă 
țigareta obișnuită. Noul produs, ar urma să fie fabricat la 
scară industrială în termen de doi pînă la trei ani.

Centrul național pentru fo
losirea resurselor oceanului 
din Franța a anunțat pune
rea Ia punct a unei instala
ții pentru depoluarea oceanu
lui de resturile de petrol re
zultate în urma scufundării 
unor petroliere. Este vorba 
de scufundarea în apă a unor 
elice care să provoace vîr- 
te.juri tubulare; cîțiva cilin
dri formează niște pîlnii în 
care se absoarbe petrolul. 
Instalația arc un diametru 
de 1 m și poate colecta într-o 
oră 5 000 litri de petrol.

locuitori cinstiți și harnici, an
grenați în cele mai moderne 
ramuri ale industriei.

Nu peste mult intrăm în 
Berna, capitala Confederației.

Orașul a fost fondat în 
1191, cînd, spune tradiția, du
cele Berchtold l-a botezat 
după numele primului animal 
răpus la o vînătoare. Bar în
seamnă urs !

Parcăm mașina într-o pia
ță, în fata sediului Confede
rației Helvetice. Ne plimbăm 
pe înguste străduțe, care ur
că și coboară. Numeroase mi
ci magazine cu obiecte de ar
tizanat sau frumoase pliante 
colorate, își etalează mărfu
rile în stradă. Orașul adăpos
tește și numeroase și valoroa
se muzee, printre care muzeul 
Gutenberg, cu cele mai mici 
cărți din lume, muzeul poș
tei, muzeul alpin și altele.

Panglica asfaltată a orașu
lui ne poartă spre alte me
leaguri, la fel de frumoase. 
Remarcăm excelenta calitate 
a șoselelor, pe care se circu
lă într-o disciplină pe care 
nu o cunoscusem în Italia. 
Marcajele sînt excelente, ta
bele mari de preseimnalizare 
sînt suspendate deasupra șo
selei, orientarea în marile me
tropole se face deosebit de 
ușor; Trecem pe lîngă fru
moase case alpine, adevăra
te vile în stil specific local, 
destul de mari, cu unul sau 
două etaje, construite din 
lemn, vopsite în matron, cu 
obloane verzi, cu balcoane și 
cu multe foarte multe flori. 
La geamuri, pe pervaze, pe 
balcoane, în mici grădinițe, 
totul este înecat în roșul muș
catelor și trandafirilor.

Totul strălucește de cură
țenie, oamenii sînt sobri, or
donați, foarte harnici. De alt
fel curățenia întregii țări și 
cinstea locuitorilor săi au de
venit proverbiale și constituie 
un justificat motiv de mîn- 
dr.ie.

Emil LĂPÂDATU 
medic

cale ferată și oprim la o 
pentru a lăsa motorul 

să-și „revină". Incer- 
senzație stranie, pe 

care o vom mai întîlni. Mo
torul se „sufocă" trage în 
gol, chiar cu viteza întîia se 
chinuie, ne dăm seama că 
sîntem la 2 005 m altitudine, 
unde aerul este rarefiat. Pri
vim fascinați peisajul de 
basm din jur. De altfel, deo
sebita frumusețe a acestei 
țări, așezată într-un cadru 
natural deosebit de pitoresc, 
o fac una din primele atrac
ții turistice ale Europei și ale 
lumii. întinsă pe o suprafață 
relativ mică, avînd numai 
348 km lungime și 220 km lă
țime, ea a fost apreciată din 
timpuri 
musețea 
criere a 
nul din 
„orașele 
adevărate jucării pe care să 
le pui într-o cutie 
dăruiești copiilor" 

întreaga țară, cu 
predominant alpin, 
desfășurare ca de 
munți înalți, cu piscuri aco
perite de zăpezi veșnice, pă
duri 
tre 
sau 
care 
lele 
lacurilor.

Ne reamintim 
sele peisaje ale 
noștri, 
șilor și Retezatului și 
din jur ni se pare mai 
liară, mai apropiată.

Pe marginea șoselei, 
tre roșii cu benzină și 
țuri, te îndeamnă să te ser
vești gratuit, în caz, de pană 
de benzină, în aceste locuri 
sălbatice.

Șoseaua începe să coboare. 
De departe, privirea ne este 
atrasă de un frumos castel, 
cu trei turnuri împodobite de 
cupole de un 
Este vestitul 
per, construit 
localnic prin 
vechilor paznici si 
trecătorii Simplon.

Intrăm în Brieg, 
centru turistic.

Ne continuăm drumul pe 
frumoasa vale a Rhonului, a- 
poi o părăsim, pentru a ne 
opri pe malul lacului Leman.

Oprim în localitatea Mon
treux, unde într-un frumos 
castel numit Chillon, lordul 
Byron și-a lăsat încrustat nu
mele pe unul din stîlipii de 
captivitate din subteran. Pa
norama este dominată de 
crestele masivului Dents-du- 
midi.

Panglica asfaltului ne poar
tă printr-o salbă de locali
tăți pitorești, înșirate pe ma
lurile lacului Vevey, Lausa
nne unde ne oprim la un 
•camping ( al familiei Denis, 
numit Coucou. To-ate cam
pingurile la care am stat, 
se bucură de un grad ridi
cat de confort și strălucesc 
de curățenie. întindem cor
tul pe un gazon moale, par
că pieptănat. Facem baie în- 
țr-un minuscul bazin din fa
ianță albastră. Admirăm ma
lurile și apele lacului Le
man, una din mîndriile Ei

re fantastică, intr-o piață. 
Pașii ne poartă pe cheiul 
lacului, de unde privim for
fota de turiști de pe toate 
meriadianele globului. Luciul 
lacului este brăzdat de nu
meroase ambarcațiuni și va
porașe de agrement. Ne re
amintim că. Geneva este se
diul a peste 200 de orga
nisme internaționale, printre 
care sediul Crucii Roșii inter
naționale, Biroul internațional 
al muncii și altele. De la tri
bunele acestor instituții au 
răsunat de multe ori și glasu
rile delegațiilor țării noastre, 
în efortul comun pentru o lu
me mai bună, pentru coope
rare, pentru pace.

Frumosul palat al Națiuni
lor Unite este de altfel unul 
din punctele de atracție ale 
orașului.

Părăsim cu regret acest fru
mos oraș, unde se îmbina în
tr-un tot unitar grija deose
bită pentru păstrarea tezau
rului istoric atît de bogat cu 
eforturile susținute ale unor

2500 DE ANI

reapare

zilei de arheo-

spital.
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de documentare
pentru elucidarea
cauzelor sclerozei

multiple

...Pe panta dealului, în vîrful 
fund" de la Băgău, județul Alba, au

cauzele sclero- 
continuă să fie 
și o combatere 

nu este posibilă.
Noul program, care prevede 
instalarea unui centru de do
cumentare la clinica de neu
rologie a Universității Got
tingen (R.F.G.) se bazează pe

Tutankamon
Sceptrul faraonului cvasi- 

legendar Tutankamon, care 
dispăruse cu 12 ani în urmă 
de la locul său de expunere, 
a fost descoperit recent în 
spatele unei vitrine din ra
mura anexă a sălii de expo
ziție dedicată lui Tutankamon 
în incinta muzeului egiptean 
din Cairo. Conform unui re
portaj publicat în ziarul „AI 
Ahram", un angajat al mu
zeului a fost cel care a fă
cut neașteptata descoperire 
— în momentul în care șter
gea vitrina-ascunzătoare. Ne
cunoscutul care a furat acest 
simbol al autorității regale, 
expus alături de alte 11 obiec
te care aparținuseră lui Tu
tankamon, a crezut că este 
executat din aur masiv > du
pă ce a recuperat plăcuțele 
de metal prețios care acope
reau sceptrul, hoțul l-a aban
donat.

lung de 142 cm, sceptrul 
faraonului făcea parte din o- 
hiectele funerare descoperite 
în mormîntul lui Tutankamon, 
scos la lumina
logul britanic Carter în Va
lea Regilor, 
urmă.

49 ani în

de prost gust
La o expoziție de artă din 

New York au fost prezentate 
niște opere cu totul inedite : 
30 de bucăți de chewing-gum 
mestecate și aurite.

Recunoscând că piesele pre
zentate au fost cu totul ieșite 
din comun autorul lor a tre
buit să explice secretul mo
dului de creație. Nimic mai 
simplu: a luat un pachet de 
chewing-gum l-a despachetat, 
l-a mestecat bine timp de do
uă minute, după care a luat 
bucățile bine mestecate și 
le-a acoperit cu un strat de 
aur.

Foto: A. RIEGELHAUPT

ADDIS ABEBA — Intrigați 
de prezența la suprafața solului 
a unei lespezi de formă perfect 
pătrată, membrii unui grup de 
arheologi francezi, aflați în- 
tr-o regiune a Etiopiei, au e- 
fectuat săpături, scoțînd la lu
mină ruinele unui edificiu 
vechi de aproximativ 2 500 
de ani.

Alături de zidurile armonios 
porporțlonate, înalte de

metri, ale unor vaste încăperi 
și de o scară cu 24 de trep
te, arheologii au mai găsit 
îngropate în pămînt ustensile 
de bucătărie din bronz și ce
ramică, podoabe din argint și 
numeroase monede de diferi
te valori, avînd pe ele chipul 
unor conducători din antichi
tate, dintre care cele mai ve
chi datează din secolele VI-V 
înaintea erei noastre. Specia
liștii francezi consideră 
ruinele marchează locul 
care a existat înainte fie 
latul unui suveran, fie 
templu și presupun, totodată, 
că ansamblul de ziduri repre
zintă doar o parte a unui oraș 
care a înflorit în acele locuri 
cu 25 de veacuri în urmă.

■■.

fiiil

Este știut faptul că, în general oamenii dorm cca 5- 
ore pe noapte. Dar, Svea Eklundh — 86 de ani — din Stock
holm nu mai poate dormi din anul... 1918 ! In timpul nopții, 
ea nu poate dormi decît cel mult 10-15 minute, în ciuda tu
turor tranchilizantelor, somniferelor pe care le ia după sfa
turile nenumăraților medici pe care i-a consultat. Interesant 
este faptul că Svea Eklundh nu pare alarmată de această 
stare care, după cîte afirmă, nu-i ridică nici o problemă, nici 
măcar în privința vederii care nu i-a slăbit chiar dacă timp 
de cîțiva ani își petrecea nopțile citind. Această ciudată tul
burare a survenit în urma unui șoc pe care Svea Eklundh 
l-a suferit cînd mama sa a decedat, la

In foto : Eklundh în apartamentul 
unde își petrece în continuare nopțile 
de veghe".

său din Stockholm, 
în permanentă „stare

de frumoa- 
Carpaților 

cu sălbăticia Făgăra- 
natura 

fami-

canis- 
anun-

roșu-strălucitor. 
castel Stockal- 
de un bogătaș 
1658, urmaș al 

vameși ai

important 
Numeroase

căruia se află „Tăul fără 
apărut o serie de fenomene 

geologice ciudate'/ Este vorba de formarea la suprafața pă- 
mîntului, a unui sol coloidat, alcătuind o serie de ridicături de 
pămînt, care au primit de la localnici denumiri ca răsuflă- 
toare, ochiul pămîntului etc. Cercetînd această zonă, specia
liștii Muzeului de științele naturii din Aiud au constatat pre
zența unor vulcani noroioși cu o adîncime de 12 metri pe 
verticală. La această adîncime, vulcanii sînt legați între ei 
și se întind pe o distanță mare, în linie orizontală. Unii din
tre vulcani sînt activi, debordînd o materie de culoare gri 
închis. Pentru elucidarea fenomenului vulcanic din această 
zonă, efectuează cercetări instituții de specialitate din Bucu
rești și Cluj. „

...Cercetările țntreprinse de specialiștii stațiunii experi
mentale hortivitac ole din Cluj s-au finalizat, in ultimul an, 
în două elite noi de gladiole, o elită de garoafe de seră, trei e- 
lite de gerbera, floare provenită din Africa de sud, și o elită de 
Cyclamen. Tot aici au fost obținute două noii soiuri de stru
guri de masă cu calități gustative deosebite. Succese impor
tante au înscris și grupurile de cercetare din domeniul legu- 
miculturii și pomiculturii. Au fost create două noi soiuri de 
roșii, un soi de ardei gras, cîteva noi soiuri de arbuști fruc
tiferi foarte productivi și cinai elite de măr. Au fost aduse, 
de asemenea, îmbunătățiri unor tehnologii de cultură, în 
special la unele plante aclimatizate de curînd. Stațiunea a 
înființat la I.A.S. Poiana și I.A.S. Cluj, ferme pilot pentru 
valorificarea în producție a acestor cercetări.

o cercetare intensă a pa-cien- 
ților. Țelul este coordonarea 
rezultatelor unor cercetări de 
lungă durată asupra evolu
ției bolii, cu rezultatele cer
cetărilor de bază. Accentul 
principal cade asupra unei 
înregistrări prealabile de da
te. Cele stabilite ulterior s-au 
dovedit adeseori ca nefiind 
suficient de sigure. Toate in
formațiile disponibile urmea
ză să fie înmagazinate într- 
o bancă centrală de documen
tare. Oamenii de știință spe
ră să obțină astfel un număr 
de date precise, precum și o 
reglementare lingvistică uni
tară. Deocamdată, aceasta lip
sește, din pricina diferitelor 
programe de cercetări, care 
se desfășoară independent 
unele de altele, precum și din 
cauza terminologiei 
folosite în clinici'
(După DaD, nr. 37, 14 
brie 1972, R.F.G.).

diferite, 
diverse, 
septem-

Sinteza serotoninei
De șase luni, medicii neu

rologi germani încearcă7 să 
combată una din cele mai 
misterioase boli ale sistemului 
nervos central, scleroza mul
tiplă, cu ajutorul unor meto
de noi. In ciuda costisitoare
lor cercetări, 
zei multiple 
necunoscute, 
eficace încă

Sinteza serotoninei în cre
ierul de șobolan este contro
lată prin binecunoscutul fe
nomen feed-back. M. Hamon, 
S. Bourgouin, Y. Morot-Gua- 
dri și J. Glowinski, de la La
boratorul de biologie molecu
lară al Colegiului Franței au 
dovedit „in-vitro" că seroto- 
nina își controlează propria sa 
biosinteză, probabil inhibînd 
Iprima etapă ; conversiunea 
triptofanului în 5 hidroxitri- 

’ ptofan, catalizat de către tri- 
ptofanhidroxilază. („Nature", 
N.B., 237, 187, 1972, Anglia)

— Vai, uitasem că e lu
na cadourilor |...

— Da, draga mea I Ție 
ți-am luat un fular și mie 
o pălărie, o pijama, un sa
cou, un fular, o pereche de 
pantofi, o cravată și cîteva 
mărunțișuri...

ORIZONTAL: 1) Cec la
purtător ; 2) Efectuată la ce
rere de C.E.C. — Cec fără a- 
coperire ; 3) Cîștigurile ofe
rite de C.E.C. depunătorilor 
pe librete speciale — centra
lizează depunerile; 4) Spo
rul de la urmă 1 pe lu
nă 1 — Vin cicliștii 1 ; 5)
N-am depus alandala 1 — Ofe
ră trimestrial 'cîștiguri depu
nătorilor ; 6) Pe-un picior de 
plai — Ceva din suma depu
să ; 7) La intrarea în C.E.C. 
— Consemne între depună
tor și C.E.C. (pi.) ; 8) Scump 
...—... In valoare 1 — Firicele 
de praf; 9) Două din depu
nătoare —- Sumă la C.E.C. — 
Luate din zecimi! ; 10) Efec
tuează o operațiune — Achi
tat și la C.E.C. ; 11) Prezen
tă în permanență la C.E.C.

VERTICAL: 1) A înregistra 
schimbarea soldului pe libre
te — Cu filiale C.E.C.; 2)
Două obligațiuni ...—... de cec 
achitat ; 3) Din alamă — Su
mă importantă depusă la 
C.E.C. ...—... din economii ; 

4) Economisește la... ciorap —

Cronică rimată

M-a vizitat iarna...
Simțeam că-n noaptea-aceea ceva o să se-ntîmple 
Că sîngele prea tare îmi palpita prin tîmple 
Și — această atmosferă o detestam nervos... 
Cînd, iată-aud o șoaptă și, lucru curios, 
Balconul dintr-odată-1 văzusem luminat 
De-un iluzoriu giulgiu cețos, imaculat.
O voce, dar în șoaptă mă invită să ies...
N-am stat prea mult pe gînduri. De-ndat'am înțeles s 
Era domnița Iarnă ce, uneori, se-ainuză
Și vine pe la mine spre-a-mi ține loc de... muză 
(E-o chestiune-n care sînt privelegiat...
Dar nu dau amănunte, deci rog să fiu scuzat I) 
Cum se văzu, domnița, în cameră intrată 
Mi-a și servit, zîmbindu-mi, o 
De ce-ți permiți, domniță — o 
Venirea ta în Vale de — atîtea 
Păreai, mai înainte, grăbită ca 
— O prietene !-mi răspunse, tu 
Intenția cu care mă las atît dorită ?
Ei, află de la mine : In toamnă-am fost pripită 
Dar numai pentru ca să... rezolv o chestiune (!) 
Credeam că... gospodarii pe muncă se vor pune 
Și or să mă primească, așa cum se cuvine... 
Era o îneîntare prea mare pentru mine 
Cu — atît mai mult, cu cît, văzui că-s ajutată 
Chiar și de tine-odată-ntr-o... cronică rimată I 
De-atunci, aștept într-una 
Dar uite, vezi că nimeni 
Să-mi pregătească-n taină 
Probabil, n-am, la dinșii, 
Și tocmai de aceea am 
Cu riscul de-a se crede că-s trîndavă cu firea 
Eu n-am să vin de dragul de-a astupa pe stradă 
Nici șanțuri, nici gunoaie cu alba mea zăpadă. 
Mantia mea dispune și de... inteligență 
Și nu se-așterne pentru... a șterge-o neglijență 1 
Că știu eu, sînt din ăia ce dau vina pe mine 
Cînd treaba nu-și rezolvă așa cum se cuvine... 
De — aceea-ți zic, vezi bine, eu încă am răbdare 
Vreau să-mi trimit solia și prin... patinoare(! 11) 
Iar cînd căldura-n blocuri e și ea rezolvată 
Atunci

„dublă" de-nghețată 
întrebai — s-amîni 
săptămîni ?
să vii...
chiar de loc nu-mi știi

să am teren propice 
nu vrea ca să dea bice
terenul — drept surpriză 
eu nici un fel de... priză 
să-mi amin sosirea...

trimit ninsoarea și gerul, dintr-odată.

Dar 
Tot

dacă-aceste lucruri nu se rezolvă-ndată ? 
vin și-ți dau motivul de-o... critică rimată!

La trageri! — Loc de econo
misire la țară ; 5) Sumă depu
să în cont la CE.C. -— Dă 
bani pe numere; 6) Achitări 
pe sfîrșite ...—... de douăzeci 
de lei; 7) In librete ...—... la 
fiecare C.E.C. — 506 ludovici; 
8) A avea cont la C.E.C. ...—... 
în fișe 1 ; 9) Librete pentru

Ion LICIU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

aceeași sumă a titularului — 
A emite cîștiguri pe librete j
10) In mănuși! — II are 
C.E.C.-ul în economie -— Casă 
de împrumuturi bănești (abr.)j
11) Colecționari ai libretelor 
cu valoare mică — A elibera 
un C.E.C.

Prof. Vasile MOLODEȚ
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ProgrameTineretul
ora 9, in
se desfășoară 
pionierilor și 

cîntă patria 
în întîmpinarea celei de-a

artistice

în conștiința și preocupările fiecărui tînăr

însușirea meseriei de miner 
se îmbină organic cu însu
șirea normelor de protecție 
a muncii. Dar însușirea a- 
eestora este numai primul 
pas — urmînd ca munca or
ganizațiilor U.T.C. să aibă în 
vedere perspectiva desăvâr
șirii operei de formare a de
prinderilor de a lucra corect, 
ordonat. S-au dovedit eficace 
în acest sens concursurile 
„Cine știe protecția muncii, 
cîștigă", emisiunile stației de 
radioamplificare, munca zil
nică de la om la om, exern-

acestei datorii, 
desfășurată corect 

aspect tehnologic, 
al N. D. P. M.. 
redusă a acciden- 

rîndul tinerilor, din 
dovedesc preo-

Cunoașterea în cele mai 
mici amănunte, însușirea și 
respectarea întocmai a nor
melor departamentale de pro
tecție a muncii fac parte in
tegrantă din ansamblul com
plex de reguli ale discipli
nei socialiste a muncii. Fără 
a teoretiza acest aspect, să 
vedem concret cum înțeleg 
tinerii de la E.M. Lupeni să 
manifeste o înaltă responsa
bilitate privind grija deose
bită față- de securitatea mun
cii, cum acționează organi
zațiile U.T.C. pentru educa
rea tineretului în spiritul în
deplinirii

Munca 
atît sub 
cît și 
frecvența 
tel oj-, în
anul acesta, 
eupare atît din partea servi
ciului tehnico-administrativ 
de resort, cît și conștiincio
zitate în muncă din partea 
fiecărui tînăr. Cîteva amă
nunte semnificative ne-au 
fost relatate de tînănil teh
nician de la sectorul de ae
rai — protecție a muncii,

Emanuel Sîrbu :
— In afară de instructajele 

propriu-zise care se fac la 
începutul angajării ne-a re
latat interlocutorul nostru 
— lunar sau chiar zilnic, în 
funcție de schimbarea locu
lui de muncă, sînt organizate 
permanent dezbateri pornite 
dc la încălcări ale N.D.P.M. 
constatate în urma controa
lelor efectuate în subteran.

Dacă majoritatea tinerilor 
sînt conștienti de gravitatea 
încălcării N.D.P.M.. mai sînt 
unii care, datorită neglijen
ței, au comis abateri de la 
normele de securitate a mun
cii și ca urmare au suportat 
consecințele. Astfel, ne spu
nea șeful brigăzii de tineret 
Ioan Mon doca. asemenea 
neri Ca Eugen Kocsik, 
Balogh, Sabin D’m’scu, 
Bud au fost d:s"”‘ati în 
dunările noastre generale, 
fost sancționați pe linie 
ministrativă.

producția
de

(Urmare

I

ti-
Tonn
Gh. 

a- 
au 

ad-

piui personal al șefilor 
formații de lucru.

O atenție deosebită li se 
dă tinerilor noi angajați care, 
rînd pe rînd, muncesc o pe
rioada de timp în brigada lui 
Mondoca. li se acordă tot 
sprijinul pentru integrarea în 
disciplina muncii în subte
ran, pentru însușirea mese
riei. Agitația vizuală influen
țează substanțial atît pe noii 
angajați cît și pe ceilalți ti
neri. Filmele de scurt-metraj 
care au surprins din munca 
și comportamentul tinerilor 
aspecte multiple — pozitive 
și negative — sînt proiectate 
în sala de apel, iar cele două 
gazete ..Respectați N.D.P.M." 
și „Bine ■— Rău" — populari
zează cu eficiență sporită as
pectele depistate ou ocazia 
unor raiduri inopinate efec-

tțuate în abataje și galerii.
Uteeiștii și-au propus îm

bunătățirea continuă a muncii 
în acest important domeniu. 
Locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.C. pe exploa
tare, Ion Mondoca ne relata 
că organizația U.T.C. poate 
face mai mult pentru impri
marea la tineri a spiritului 
de responsabilitate în muncă, 
a corectitudinii și respectă
rii N.D.P.M., că e necesar în 
acest sens ca toate concur
surile pe această temă să 
bă caracter de masă și să 
organizate operativ în sala 
apel. înainte de intrarea 
mină, fără nici o pregătire 
prealabilă.

Constantin Armeanu, mem
bru al comitetului U.T.C. pe 
mină, ne-a informat că or
ganul U.T.C. intenționează să 
realizeze cu sprijinul unor 
cadre tehnice de specialitate 
un film — anchetă pe tema 
protecției și legislației mun
cii. Proiecția filmului va fi 
dublată de un concurs al 
cărui chestionar se va referi 
la secvențele peliculei.

Ne-am oprit succint asu
pra preocupărilor organiza
ției U.T.C. de la E.M. Lupeni 
privind formarea deprinderi
lor de a se respecta N.D.P.M. 
Desigur, acțiuni sînt mai 
multe și ele marchează un 
fapt pozitiv. îmbucurător — 
tinerii 
li zarea 
lor de 
într-o 
dul cum se respectă 
na de producție astfel ca a- 
variile. accidentele de mun
că să fie reduse la minimum 
posibil. In afară de aceasta, 
în interesul pentru întărirea 
securității muncii, este 
dentă nuanța etică a 
fiecărui tînăr față de 
rășii de muncă — grijă care 
emană un puternic umanism, 
întregind profilul moral al 
tinerilor zilelor noastre.

sînt conștientă 
exemplară a 

producție este 
mare măsură

că rea- 
sarcini- 
hotărîtă 
de mo- 
discipli-

evi- 
grijii 
tova-

I. ITERARU

BILAN JUL
SPIRITULUI

-I

din pag. 1)

Grijă permanentă pentru reducerea
cheltuielilor de producție

(Urmare din pag. 1)

talelor cu canale tubate — 
procedeu care a condus la 
reducerea consumului de ma
teriale. de energie 
muncă.

Dar. nu s-a făcut
ceea
de lemn de 
la care se 
depășire de

totul la 
ce PriE.M. Lonea în 

veste consumul 
mină, indicator 
consemnează o
3 mc/1 060 tone. Nu odată 
grinzi și stîlpi se lasă în 
surpare. Se știe că lemnul 
constituie Un material de
ficitar care se cuvine cu 
grijă și eu multă răspunde
re folosit în procesul 
producție. Nu odată

constată că un număr mare 
de grinzi și stîlpi se lasă în 
surpare. Materialul încorpo
rat în aceste elemente repre
zintă o valoare apreciabilă 
care nu trebuie ignorată. 
Aceste investiții nu se jus
tifică decît în măsura reu- 
tilizării cît mai îndelunga
te a susținerii.

Se impune oa organizația 
de partid să acționeze cu 
și mai multă fermitate pen
tru a determina conduceri-

le tehnico-administnative 
ale sectoarelor să concreti
zeze toate măsurile privind 
reducerea cheltuielilor ma
teriale, obținerea de econo
mii. Se cerc din partea co
muniștilor o muncă susți
nută sub laturile politică și 
educativă mai ales, în sco
pul eliminării grabnice a 
deficiențelor semnalate, 
pentru a contribui nemijlo
cit la sporirea eficienței ex
tracției.

-

de
se

Control riguros,
perseverent

Astăzi de dimineață, incepind de ia 
mare a Casei de cultură din Petroșani 

faza municipală a concursului coral al 
școlarilor, sugestiv denumit „Copiii cîntă patria și 
partidul", organizat în întîmpinarea celei de-a 25-a
aniversări a Republicii. La faza municipală sînt repre
zentate prin coruri următoarele școli : Școlile generale 
nr. 1 Petrila. nr. I Petroșani, nr. 4 Vulcan. Casa de co
pii Uricani, Școlile nr. 1 Lupeni, nr. 1 Vulcan (cor de 
cameră) — la clasele V—VIU ; nr. 1 Petrila, Aninoasa 
nr. 4 Vulcan, nr. 2 Lupeni, și Liceul Uricani — la cla
sele I—-IV.

Astăzi, căminul cultural 
Ilia prezintă programe artis
tice în sălile de apel ale 
exploatărilor miniere din Va 
lea Jiului.

De asemenea astăzi, forma-

(iile artistice ale căminului 
cultural din Iscroni sînt in
vitate să prezinte un specta
col în fața sătenilor și mun
citorilor din localitatea Baru 
Mare.

kuntdowati'
Duminică dimineața, în ca 

drul acțiunii „Mozaic folclo
ric hunedorean", Comitetul 
județean pentru cultură și 
educație socialistă organizea
ză, la căminul cultural din

Cimpa. simpozionul 
„Momîrlanii, elemente 
fice ale folclorului lor 
și muzical". Participă 
liști din județ și din 
Jiului.

Expoziție
de artă plastică

pe tema 
speci- 
literar 
specia- 
Vale;

deosebit
ne-am

Maria OPRIȘ 
elevă, clasa a VIII-a 

Uricani

după-amiază, în holul 
de cultură din Petro- 
avut loc vernisajul u-

Și

zăpada

Întîlnire

In cinstea 
Republicii, 

marii . între-

Instantaneu din sala de 
apel a Exploatării miniere 
Lonea unde colectivul de 
mineri de Ia sectorul II 
face apelul pentru schim
bul II.

Ieri
Oasei 
șani a 
nei expoziții de pictură 
grafică la care expun mem
brii Filialei U.A.P. din Pe
troșani și cenaclului plastic

Deva. Expoziția

pai" te d intr-o suită mai bara 
gă de manifestări artistice 
organizate de Uniunea Artiș
tilor Plastici în întîmpinarea 
aniversării a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii. 
Expoziția este deschisă 
nic între orele 9—20.

A trecut puțin timp de 
cind a luat ființă cercul nos
tru de turism, dar iubitorii 
de excursii și drumeții sînt 
foarte activi. Astfel, recent, 
peste 20 de membrii ai cer
cului au pornit cu voioșie 
spre cabana Straja care ne-a 
primit în haine de nea, unde 
am petrecut o zi și jumătate. 
Aici am organizat o 
distractivă, am cântat 
dansat, simțindu-ne cuasupra cauzelor

generatoare

seară 
și "mh 

_____ , ___,___  __ toții 
foarte bine. Dimineața rie-SA» 
„luptat" eu bulgări de zăpa
dă, după care a urmat înche
ierea „păcii" în jurul ceștilor 
cu ceaiul tradițional.

Drumeția a fost 
de reconfortantă și 
întors acasă cu forțe refăcute 
pentru o nouă săptămînă de 
școală.

Nu ..............................
țumi 
mele 
rism,
o gazdă foarte atentă 
sebit de ospitalieră.

din beton, drumuri de acces 
spre locurile din împreju
rimi unde silit deja amena
jate baze de recreere și al
tele.

Comparate cu posibilități
le altor localități din țară, 
obiectivele pe care și le-au 
propus vulcănenii nu inspi
ră nici gigantism, nici o ne- 
mai întilnită fantezie. Dar, 
cind sînt, realizate cu dra
goste față de oraș ele pri
mesc un plus de frumusețe. 
Din âcest plus, sau din a- 
cest sentiment au 
toate succesele orașului 
la poalele Strajei, 
încununate cu un 
premiu care ilustrează 
la sine spiritul de buni gos
podari al vulcănenilor.

vulcă-
nu se

tor este să 
nenii sînt 
oprească la acest stadiu al 
succeselor. De această hotă- 
rîre am luat cunoștință cu 
prilejul ultimei sesiuni din 
acest an a consiliului popxi- 
lar orășenesc, în care depu
tății au adoptat planul de 
acțiuni patriotice pentru a- 
:iul 1973. In obiectivul edi
lilor stau, de această dată, 
alte lucrări care vor contri
bui la ridicarea gradului ur
banistic al orașului. Un lac 
de acumulare 'pentru agre
ment, o pistă de carting 
pentru pionieri, zone verzi 
îmbogățite cu noi elemente 
ale esteticului, bănci și mese

arătăm că 
liotărîți să

rezultat 
de 

succese 
meritat 

de

ÎNSEMNARE

Blănărie fără blănar ?
Pe firmă scrie clar, cu litere cursive destul de mari, ca

re nu lasă loc a se întrevedea nici lin fel de echivoc: Blă
nărie a coop. „Unirea". Nu avem de-a face cu o firmă par
ticulară. Blănăria la care ne referim aparține Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" Petroșani. Și totuși cine crede că 
între firmă și ceea ce se execută în spatele ei, sadică în a- 
telierul secției blănărie a amintitei cooperative, există o de
plină corespondență, se înșeală. Spre mirarea noastră și a 
tuturor celor care au vizitat în ultima vreme unitatea, nu
trind gîndui că aici își vor putea face, Ia comandă, o hai
nă de blană ori măcar o mică ajustare, blănăria nu are de 
mai mult timp angajat un blănar calificat, adică nu este în 
măsură să satisfacă astfel de solicitări, cu toate că. după 

cum arată firma ei, ar trebui să satisfacă, și încă cu prompti
tudine. Așa se face că zeci de clienți, invitați de firmă, fac 
drumul pînă la blănărie, iar de aici pleacă edificați că în- 
tr-adevăr secția amintită este de blănărie, dar cu o... mică 
modificare: numai în ceea ce privește firma. Să fi dispărut 
oare toți blănării de prin părțile noastre, îneît nu se gă
sește nici măcar unul pentru secția respectivă a cooperativei 
„Unirea" ? 1 Dar, presupunînd, prin absurd, că ne aflăm 
într-o criză de blănari, ceea ce nu corespunde cu realitatea, 
ce „argumente" justifică prezența amintitei firme pe fron
tispiciul secției cooperativei din moment ce ea nu are asi
gurată cea mai importantă condiție : un blănar, pentru a pu
tea executa astfel de lucrări ? In orice caz. situația la care 
ne referim spune ceva despre optica sub care sînt privite, 
la „Unirea", obligațiile privind deservirea populației. Aștep
tăm precizările ce se impun.

de pagube
(Urmare din pag. 1)

formale, lipsite de eficacitate, 
sau chiar unele constatări 
neînsoțite de măsuri pentru 
remediere. Astfel șeful sec
torului I constată într-o lună 
că nu se efectuează corect 
pontajul salariaților de către 
un anumit maistru, și propu
ne 
ile în vigoare privind ponta
jul" (I) de parcă acesta n-ar 
fi o obligație elementară. Ca 
urmare a acestei măsuri for
male, deficiența se repetă 
lună de lună. Șeful serviciu- 
ului salarizare, deși a consta
tat că există deficiențe n-a 
propus și n-a luat măsuri de 
îndreptare a situației negati
ve constatate.

Eficiența controlului. în ge
neral, deci și a celui ierarhic 
openativ-curent se oglindește 
în rezultatele sale pe linia 
gospodăririi și administrării 
fondurilor bănești și materia
le puse la dispoziția ■ unită
ților. Pe această linie consi
derăm că mai există încă re
zerve. posibilități de îmbu
nătățire. Ca și controlul fi
nanciar preventiv, controlul 
ierarhic operativ-curent ar 
p'-'oa să-și aducă o contribu
ție mai substanțială în pre
venirea plusurilor. în gestiu
nile de valori materiale, a 
aprovizionării cu mijloace 
materiale peste necesarul u- 
nităților, a cheltuielilor nee- 
conomicoase sau neproducti
ve. La fel, s-ar putea realiza

„să se Respecte dispoziți-

mai mult în prevenirea pa
gubelor oauzate de acorda
rea necuvenită a drepturilor 
de personal. De aceea consi
deram că ar fi necesar și util să 
se revadă de către fiecare 
unitate, obiectivele stabilite 
ca sarcini lunare de control 
ierarhic operativ curent ast
fel incit ele să fie adaptate 
specificului fiecărei unități, 
și axate pe problemele cele 
mai arzătoare, sau pe acelea 
unde se concentrează princi
palele cauze generatoare de 
pagube. De asemenea, ar fi 
util să se pună un accent mai 
mare asupra recepției și e- 
liberăriii valurilor materiale, 
aceasta în vederea prevenirii 
diferențelor de gestiune în 
plus sau în minus, pe modul 
de desfășurare a operațiilor de 
încărcare și descărcare a mij
loacelor de transport în ve
derea eliminării cheltuielilor 
neproductive, spre a evita 
stocările de mijloace fără în
trebuințare. de calcul al drep
turilor bănești cuvenite sala
riaților, înainte de efectuarea 
plății. în vederea diminuării 
plăților nelegale.

Organizat și exercitat în 
mod corespunzător, controlul 
ierarhic operativ-curent poa
te și trebuie — în sensul 
prevederilor legale — să de
vină un mijloc important 
întărire Și gospodărire — 
nivelul cerințelor actuale 
a avutului obștesc, bun 
întregului nostru popor.

închei înainte de a mul- 
din toată inima 
cercului nostru 
cabanierei, care

Liceul
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T. TUFARU

@ 1972 — Conferința mi
niștrilor arabi ai educației.

LUNI, 18 DECEMBRIE

LUNI,

DUMINICĂ, 17 DECEMBRIE
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1

chioșcurile și difuzorii de 
data de 31 decembrie a.c.

răsare la ora 7,46 
la ora 16,37. Zile

Soarele răsare la ora 7,46 
și apune la ora 16,37. Zile 
trecute din an — 352. Zile 
rămase — 14.

7 Noiem-
Călăireții ; Republica : 

mai-
Des-

Soarele
și. apune
trecute din an 353. Zile ră
mase — 13,

Prețul unui abon men! este <le 8 lei binar, 24 de lei trimestrial, 
48 lei semestrial și !’<> lei anual

Abonamentele p< ani:! 1973 se lac la 
presă din întreprinderi și instituții pînă ia

Mica publicitate
VIND urgent convenabil apartament trei camere, de

pendințe, central Petroșani. Adresați la ziar.

@ 1912 — A murit Spiru 
Hiaret, matematician, peda
gog și om politic român (60 
de ani)- (n. 1851) ; @ 1972 
— Ziua tipografilor din Re
publica Socialistă România ;

ASIGURAȚI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUMNEA
VOASTRĂ PREFERAT!

PETROȘANI — 7 Noicm- 
ie Provincialii : Republi 
: Directorul ; PETRILA : 

Desculț în parc : LONEA — 
Minerul : Secretul cifrului ; 
ANINOASA : Robin Hood ; 
VULCAN: Dragoste si a- 
menzi : LUPENI — Cultu
ral : Mania grandorii :
Muncitoresc : Trenul.

DUMINICA 17 DECEMBRIE

P.T.T.R. — Oradea, 
Corul „Cerna" ; 
1001 de seri ; 
Telejurnal, 
aniversării 
Cronica 
ceri;
Comentariu la 
steme. Județul 
man ;

Film artistic : 
rix și Cleopatra
ducție franco-belgiană 
— film de animație ;

Teledisc ; 
Telejurnal ;
Duminica sportivă.

20,00 40 de 
Toleor-

emisiunii, 
toți;

Bu- 
Fes-Al V-lea 

internațional
Enescu" ; 
patriei ;

in limba

Aste-
Pro-

PETROȘANI
brie :
Evadare din Planeta 
muțelor : PETRILA : 
cult. în parc; LONEA 
Minerul : Mihai Viteazul ; 
ANINOASA : Robin Hood : 
VULCAN : Drum în penum
bră : LUPENI — Cultural : 
Cu mîinile curate : Munci
toresc : Trenul.

PROGRAMUL
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal: 
8,00 Sumarul presei: 8,08 
Ilustrate muzicate: 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 10,30 Succese 
ale discului; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 11,35 Formați
ile Coral și I. Profetti; 12,00 
De toate pentru toți; 
Radiojurnal; 13.15 In 
lumii cu muzica 
14,00 Undia veselă: 
Estrada duminicală : 
Buletin de știri: 
Azi în România; 18,00 
rial radiofonic pentru 
rii ascultători. Săgeata 
foc; 19,00 Radiojurnal: 
Recital Fritz Kreislor: 
Muzică populară; 19.45 
ete comice din opere; 
Muzică ușoară: 20.45 
semnări; 20.50 Jocuri 
lare: 21.00 Selecțiuni 
pereta „An.ny" 
Berlin; 21,20 
toate vîrstele: 
jurnal: 
sportiv: 
oale și
Moment 
tație la 
de știri: 
nocturnă.

13,00 
jurul 

ușoară:
14.30 
15,00
17.30 

. Se-
tine- 

de
19.15
19.30
Dll-

20.15 
Con-

popu- 
din o- 
Irvin.g 
pentru 
Radio-

de
Dans

22.00
22,10 Panoramic

22,30 Canțonete vo- 
orchestrale: 22.50
poetic; 23.00 Invi- 

dans: 24.00 Buletin
0.03 6.00 Estrada

U5 Deschiderea
Gimnastica pentru 

,,30 Cravatele roșii; 
1,00 Viața satului ; 
,10 Mari muzicieni la 

curești.
tival 
„George

',00 De strajă 
',30 Emisiune

maghiară ;
„360 de grade". In sumar : 

Volei : Dinamo Bucu
rești — Ț.S.K.A. Mos
cova (înregistrare); 
Muzica ușoară 
acasă — Dorin 
tasiu ;
Baschet masculin 
na — Dihamo ;
Virgil Candea prezintă 
un eveniment publici- 
cistic : „Magazinul is
toric" consacrat ani
versării Republicii ; 
„Culegătorii de semne" 

film dedicat tipo
grafilor ;

Filmul de animație vă
zut de Adrian Petrin- 
genaru ;
..Spectacolul lumii" cu 
s( riitorul Ioan Gi igo- 
rescu ;
Invitatul emisiunii : 
lie Năstase ;

Film serial pentru 
ncret : „Pierduti 
spațiu". Episodul 

..Pluta naufragiați- 
lor ;
C-întare patriei — con
curs coral interjude- 
țean. Participă : Corul 
de cameră al Casei de 
cultură a sindicatelor 
din Suceava, Corul Ca
sei de cultură din Pia
tra Neamț, Corul „Fr. 
Schubert" al sindicale
lor din Timișoara, Co
rul sindicatului C.F.R.

LUNI 18 DECEMBRIE

15,-15

16,30

18,00

la noi 
Anas-

: Stea- 19,00
19,20
19,30

20,00

I-

ti- 
în 

VII

22,30

Deschiderea
Curs de 1 
ză. Lecția 

Căminul ; 
Ecranul - 
actualitate 
cinematografică ; 
Săptămîna in imagini , 
1001 de seri ; 
Telejurnal, 
aniversării

Cronica 
ceri ; 
Planul pe '73 
nivelul 
cui de muncă ;
Roman 
belli R." 
a Angliei 
11-a) ;

Ancheta T.V. ; „Luxul 
de a face... lux" ; 
Steaua fără nume 
Floarea bin grădină ; 
24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului.

emisiunii, 
limbă france- 

i a 33-a ;

[n cinstea 
Republicii, 
marii între-

ramurii,

foileton ..I 
O ac| 

(partea

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate in cursul zilei 
ieri:
© Petroșani + 8 grade
@ Paring + 4 grade

Pentru următoarele 24 
ore : Vreme frumoasă cu 
senin,
slab din sectorul sudic.

le

de 
cer 

dimineața ceață. Vini
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ULTIMELE ȘTIRI Sr M Ultimele știri
/

A OJ.O

și trus- 
Rhodesia, 

Mozambic, 
în alte te- 

aotivitate

NEW YORK 16 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Un 
gi-up de 29 de state, printre 
care Și România, au prezentat 
aprobării Adunării Generale 
a O.N.U. o rezoluție, adopta- 
lată în prealabil de Comite
tul pentru problemele colo
niale, privitoare la activita
tea monopolurilor 
tarilor străine în 
Namibia, Angola, 
Guineea Bissau și 
ritorii coloniale,
care Împiedică transpunerea 
în viată a Declarației privind 
acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Rezoluția reafirmă dreptul 
inalienabil al tuturor popoa
relor subjugate la autodeter
minare Și independență, drep
tul lor legitim de a benefi
cia de bogățiile și resursele 
lor naturale și declară că 
orice putere administrativă 
care lipsește popoarele colo
niale de exercitarea liberă a 
acestor drepturi violează în 
mod firesc prevederile Car
tei.

Documentul referitor la a- 
plioarea de către agențiile 
specializate și instituțiile in
ternaționale asociate Națiuni
lor Unite a Declarației cu 
privire la acordarea indepen
dentei tuturor țărilor și po
poarelor coloniale, elaborat 
de un grup de 30 state, .prin
tre care și România, a fost 
adoptat de plenara Adunării 
Generale a O.N.U. Acest do
cument subliniază datoria a- 
gențiilor specializate și orga
nismelor internaționale aso
ciate la Națiunile Unite de 
a acorda tot sprijinul mate
rial și moral necesar miș
cărilor de eliberare naționa
lă și de a elabora, în colabo- 

Unității 
concrete

ocu-

reco- 
asu-

ST
7

'fi o
L /

V ;

W u

Manifestări consacrate aniversării Raoublicii
TOKIO 16 — Corespon

dentul Agerpres, Florea Țu- 
lu, transmite: La Tokio a 
avut loc o seară a prieteniei 
româno-japoneze. dedicată 
aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea Re
publicii în România. Cu a- 
cest prilej, au luat cuvîntul 
prof. univ. Takeshi Shimura, 
președintele Asociației de 
prietenie Japonia — Româ
nia, și însărcinatul cu afa
ceri al țării noastre în Ja
ponia, Ion Dumitru. Manifes
tarea a cuprins. între altele, 
proiectarea filmului „Româ
nia inedită" și interpretarea 
unor cîntece japoneze și ro
mânești.

----- -
manifestări consacrate ani
versării proclamării Republi
cii, îr cadrul cărora ari fost 
făcute expuneri privind 
semnificația zilei de 30 De
cembrie, realizările obținute 
de poporul nostru in ultimul 
sfert de 
niile de

veac în toate dome- 
activitate.

★
16 — Coresponden-

a subliniat că 
româno-chineze cu- 

evoluție ascendentă 
planurile, în folosul

DIALOGUL MUNCII
(Urmare din pag. 1)

rare cu Organizația 
Africane, programe 
în acest scop.

Plenara Adunării 
a adoptat, apoi, în 
tate, o rezoluție a Comitetu
lui juridic, elaborată de un 
grup de state, printre care 
și România, vizînd continua
rea lucrărilor Comitetului 
special al O.N.U. pentru de
finirea agresiunii. Rezoluția 
cere comitetului să-și intensi
fice activitatea pentru a a- 
junge cît mai repede posibil 
la o definiție a agresiunii lip
site de orice echivoc, în 
scopul de a ajuta la elimina
rea din relațiile internațio
nale a folosirii forței.

In continuarea lucrărilor 
sale, plenara a adoptat’ o re
zoluție prin carg Adunarea 
Generală recunoaște că ' ',';6 
revizuire a Cartei — idee care 
nu este general sprijinită — 
ar avea în prezent un rezul
tat contrar celui dorit, adică 
întărirea eficacității Națiuni
lor Unite". Rezoluția amînă 
pînă în anul 1974 orice dez
bateri din cadrul O.N.U. vi
zînd revizuirea Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite.

Abordînd apoi raportul Co
mitetului pentru probleme
le economice și financiare, 
plenara Adunării Generale a 
adoptat un set de 8 rezoluții 
vizînd prin diverse măsuri 
concrete, propuneri și reco
mandări, sprijinirea eforturi
lor de progres economic și 
social al statelor în curs de 
dezvoltare, lărgirea colabo
rării economice internațio
nale.

Generale 
unanimi-

fiului de Securitate în înde
plinirea responsabilităților 
sale speciale, conferite de 
Cartă, în domeniul menți
nerii și întăririi păcii și secu
rității internaționale. „Adu
narea Generală, se arată în 
rezoluție, cere tuturor state
lor membre să vegheze asu
pra aplicării stricte a hotă- 
rîrilor Consiliului de Securi
tate în conformitate cu arti
colul 25 al Cartei Națiunilor 
Unite".

Plenara a adoptat apoi, cu 
95 de voturi pentru, nici unul 
contra și 33 de abțineri, o re
zoluție a Comitetului pentru 
problemele politice și de secu
ritate privind transformarea 
Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii.

In continuarea ședinței, A- 
dunarea Generală a aprobat, 
cu 63 voturi pentru, 10 contra 
și 49 abțineri, un proiect de 
rezoluție, adoptat anterior în 
Comitetul său politic, refe
ritor la măsurile luate de Is
rael în teritoriile arabe 
pate.

Acționînd conform 
mandărilor Conferinței
pra mediului înconjurător, 
desfășurată Ia Stockholm în 
luna iunie. Adunarea Gene
rală a aprobat o serie de mă
suri destinate combaterii po
luării. Intre altele, a fost cre
at un Consiliu de dirijare a 
activităților desfășurate pe 
plan internațional în acest 
domeniu și s-a aprobat înfi
ințarea la Nairobi (Kenya) 
a viitorului Secretariat 
problemele mediului.

In încheierea ședinței 
vineri, plenara Adunării 
nerale a adoptat, cu 114 
turi pentru, două contra 
frica de Sud și Portugalia) și 
10 abțineri, rezoluția privind 
„Aplicarea Declarației asupra 
întăririi securității internațio
nale". cane înscrie pe lista 
coautorilor 55 de state, prin
tre care și România. Rezolu
ția reafirmă viabilitatea uni
versală a principiilor decla
rației, cere statelor să le 
transpună în viață și expri
mă speranța că actualele ten
dințe spre destindere se vor 
repercuta pozitiv asupra în
tăririi securității internațio
nale. Totodată, Adunarea 
Generală cere tuturor state
lor să adopte măsuri pentru 
eliminarea conflictelor arma
te care amenință pacea și 
securitatea lumii, pentru era
dicarea colonialismului, ra
sismului. dominației străine 
și a'altor asemehea situații 
care persistă în diferite zone 
ale Jiimii și care împiedică 
popoarele de la exercitâfăâ 
drepturilor lor la autodeter
minare și independență.

în

de 
Ge- 
vo- 
(A-

★
NAȚIUNILE UNITE 16. — 

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: 
Plenara Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat, cu 123 de 
voturi pentru, niciunul. con
tra și 8 abțineri ,un proiect 
de rezoluție vizînd, în esen
ță. sporirea eficacității Consi-

★
LONDRA 16 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite : La lec
toratele de limbă română de 
la Universitățile din Londra 
și Cambridge au avut loc

PEKIN
tul Agerpres, Ion Gălățeaiu, 
transmite: La ambasada ro
mână din Pekin a avut loc, 
simbătă, o • conferință de 
presă organizată in cadrul 
manifestărilor dedicate celei 
de-a XXV-a aniversări a 
proclamării Republicii în Ro
mânia.

Au participat funcționari 
superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, reprezen
tanți ai ziarelor și instituții
lor de presă.

Ambasadorul Nicolae Ga-

vrilescu 
relațiile 
nosc o 
pe toate
cauzei generale a socialismu
lui și păcii în întreaga 
me. El s-a referit, 
la politica externă 
tă de partidul și 
țării noastre.

■Ar
BERLIN 16 — 

dentul Agerpres, 
ju, transmite : La 
avut loc vernisajul unei ex
poziții de iotografii docu
mentare consacrate activită
ții tineretului din România. 
Cu acest prilej, la „Oktober 
Klub“, unde a fost organiza
tă expoziția, a avut loc o 
convorbire privind aniversa
rea a 25 de ani de la procla
marea Republicii și a fost 
prezentată o gală de filme 
documentare românești.

iu- 
totodată, 

promova- 
guvernul

Corespon-
Ștefan De- 
Berlin a

în
Și

lo-

al 
în- 

25 decem-

Aniversarea Bibliotecii 
române din Roma

la crearea 
din Roma 
Romania", 
din Roma,

ROMA 16 (Agerpres). — 
Intre 14 și 18 decembrie, în 
capitala Italiei se desfășoară 
festivitățile consacrate aniver
sării a 50 de ani de 
Bibliotecii române 
— „Accademia di

Biblioteca română
înființată în 1922 de cunoscu
tul istoric și arheoloq Vasile 
Pîrvan, a fost redeschisă du
pă război, în anul 1969, o da
tă cu deschiderea, la 
rești, a Bibliotecii 
Dispunînd în prezent 
25 000 de volume și i 
publicațiile periodice 
în tara noastră, biblioteca 
duce o contribuție valoroasă 
Ia cunoașterea culturii româ
nești în Italia, la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie româno- 
italiene.

La manifestările semicente
narului participă o delegație 
formată din prof. Dumitru Ghi- 
șe, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, prof. Ștefan 
torul Universității 
lyai din Cluj, și 
Vătășeanu, istoric

Bucu- 
italiene. 
de circa 
de toate 

tipărite 
a-

Pascu, rec- 
„Babeș-Bo- 

prof. Virgil 
de artă.

Comunicat comun 
cubanezo-chîlian

urma 
Cuba

HAVANA 16 (Agerpres). — 
Comunicatul comun cubane- 
zo-chilian. semnat în 
vizitei întreprinse în 
de președintele chilian, Sal
vador Allende, arată că păr
țile s-au pronunțat în fa
voarea întăririi solidarității 
dintre popoarele din America 
Latină, pentru a contribui la 
deplina lor dezvoltare .politică, 
economică și socială. Ca ur
mare a schimbărilor care au 
loc în prezent pe continentul 
latino-ameriean — se subli
niază în document — crește 
conștiința necesății apărării 
intereselor naționale, a înfăp
tuirii unor transformări ra
dicale care să ducă la înlă
turarea dominației economice 
străine.

Partea chiliamă și-a expri-

mat satisfacția pentru stabili
rea de relații diplomatice în
tre Cuba și Barbados, Gu
yana, Jamaica, Trinidad To
bago. fapt care confirmă ten
dința de întărire a legăturilor 
dintre Cuba și celelalte țări 
latino-americane. Partea cu
baneză salută programul de 
transformări inițiat în Chile 
de guvernul Unității Popu
lare, în lupta Pe care această 
țară o duce pentru apărarea 
suveranității și recuperarea 
resurselor sale naturale.

Părțile au subliniat eu sa
tisfacție dezvoltarea schimbu
rilor comerciale bilaterale, 
precum și aplicarea progra
mului de asistență tehnică și 
a altor acorduri de cooperare 
între cele două țări.

Pentru independența economică
a Mexicului

Declarația Guvernului
Revoluționar Provizoriu al

Republicii Vietnamului de Sud

pozi- 
mexi- 
Alva- 
nouă

grad: „Să îndeplinim sarci
nile cincinailului 
a productivității 
numai patru ani 
te".

de sporire 
muncii în 
și jumăta-

cuptorul Martin nr. î, 
nerit" după 
tehnică. In

că a țării, dar avem inten
ția să acționăm în aceas
tă privință numai în func
ție de propriile noastre in
terese.

Industrializarea Mexicu
lui, începută în urmă cu 25 
de ani, ne-a costat 
A fost necesar să 
produsele industriale 
turi 
mai 
cate

ou teri
’.nilor

foarte ridicate, 
mari decît cele 
in țările

scump. 
plătim

La pre- 
mult 

practi-
industriale

16
Re- 
Re- 
Sud 
de

VIETNAMUL DE SUD 
(Agerpres). — Guvernul 
voluționar Provizoriu al 
publicii Vietnamului de 
a dat publicității, la 
cembrie, o declarație 
condamnă guvernul 
pentru tergiversarea 
rii acordului privind 
bilirea 
pentru continuarea 
lui de 
țară.

Guvernul revoluționar Pro
vizoriu, se arată în declara
ție, va respecta scrupulos a- 
plicarea serioasă a acestui a- 
cord după ce va fi semnat și 
va intra, imediat după sem-

16
în care

S.U.A. 
semnă- 

resta- 
păcii în Vietnam și 

războiu- 
agresiune în această

cu admi- 
penitnu

nare, în consultări 
nistrația saigoneză 
a rezolva împreună proble
mele interne ale Vietnamului 
de suc’ într-un spiritxde ega
litate și respect reciproc Da
că însă părțile americană și 
saigoneză vor persista în ce
rerile lor pentru a tergiver
sa negocierile și a intensifica 
războiul de agresiune — con
tinuă declarația — populația 
sud-vietnameză este hotărîtă 
oa împreună cu întreg popo
rul vietnamez și alături de 
popoarele cambodgian și lao
țian să înfrîngă definitiv for
țele agresiunii.

pe trei ori mai mult decît 
cincinalul precedent) 
18 600 000 m.p. suprafață 
cativă.

— planul de producție 
acestui an. urmează să fie 
deplinit pînă la 
brie.

Muncitorii capitalei îi chea
mă pe cei din Leningard la 
sporirea numărului articole
lor industriale cu „distincția 
de stat a calității" (Moscova 
are în prezent 800 de aseme
nea produse). Iar în următo
rii ani, moscoviții intențio
nează ca, pe baza recons
truirii și reînzestrării tehnice 
a întreprinderilor și perfec
ționării organizării muncii, să 
sporească de 2—3 ori volu
mul producției industriale.

— construirea tunelului de 
circulație pe sub carnalul 
Moscova, pe șoseaua Volo
kolamsk.

— îndeplinirea planului ds 
producție pe 11 luni ale a- 
nului înainte de termen, ex
clusiv pe seama creșterii 
productivității muncii. Prin
tre primii, se află uzinele 
„Krasnîi Oktiabr", „Boretz", 
„Komsomolul leninist" etc.

Leningradul răspunde i
— cincinalul va aduce in- 

funcțiune a celei 
centrale atomoelec-

U.R.S.., producția 
energetic va spori

trarea în 
mai mari 
trioe din 
de utilaj 
de 1.6 ori de tractoare ,,K-700“ 
— de 2,2 ori. de strunguri ou 
funcționare pe baza rolpro- 
graim — de 7,2 ori.

O altă lozincă însuflețește 
întrecerea celor din I'onin-

— In cinstea 
50-a aniversări 
U.R.S.S., planul de 
ție pe 1972 va fi îndeplinit 
la 25 decembrie ; planul de 
creștere a productivității 
muncii va fi depășit cu 30 
la sută, vor fi create 530 de 
noi prototipuri de mașini 
tehnice, etc. etc.

Dialogul muncii s-a gene
ralizat în întreaga Uniune 
Sovietică.

— La uzina de mașini unelte 
unicale din orașul armean 
Kirovakan, de exemplu, a fost 
produsă prima serie de a- 
g regate de „așchiere" electro- 
chimică pentru prelucrarea 
unor piese complexe. Miașini- 
le-unelte funcționează după 
principiul dezvoltării anodi- 
ce & metalului. Avantajele a- 
eestor mașini sînt evidențiate 
mai ales în . cazul prelucrării 
unor piese din materiale ter- 
mo-rezistente, magnetice, oțe
luri de aliaje superioare, sau 
din aliaje superdure.

— La schelele petrolifere din 
nordul Siberiei occidentale 
s-a ajuns la o extracție zilni
că de 200 000 tone de țiței, 
exact cît se extrăgea aici 
în întregul an 1964. Intrecîn- 
du-se în cinstea marii sărbă
tori, petroliștii din Siberia 
occidentală au extras peste 
plan circa 2 000 000 tone de 
țiței.

— Li „Zaporojstal" au fost 
elaborate primele șarje la

celei de-a 
a constituirii 

produc-

«înti- 
reconstruirea 

locul fostului 
Martin nr. 1, de 250 de tone, 
au apărut de fapt două, căci 
acesta are două cuve. Atunci 
cînd pe una din ele curge meta
lul. in cealaltă este evacuată 
zgura. Pentru încălzirea ce
lei de-a doua cuve se folo
sesc gazele emanate de pri
ma. După cum a dovedit ex
periența cuptoarelor Martin 
bicave de la Magnitogorsk și 
Cerepovetz, acestea pot pro
duce anual peste un milion 
tone de oțel, fiind de '2,5 —3 
ori mai productive decît cele 
monocave.

— La șantierul uzinei ter- 
mo-electrice de la Uglegorsk, 
cei mai buni constructori și-au 
încercat forțele pentru a 
obține dreptul de a răsuci bu
tonul de punere în funcțiune 
al primului agregat. A cîști- 
gat șeful brigăzii de monta- 
•tori de turbine, F. Sadontzev, 
și primul agregat a dat pri
mii kilowați. Centrala elec
trică are o putere • proiectată 
de 3 600 000 KW. Alături de 
ea, . se afla unul din pioneriî 
planului leninist de electrifi
care, Goelro, centrala de la 
Șterovo. Primul turbogenera
tor al acesteia era de 10 000 
KW, o putere „considerabilă" 
pentru acele timpuri. Agre
gatul nr. 1 al centralei de la 
Uglegorsk are... 300 000 KW. 
Acum, la Uglegorsk lucrările 
sînt în toi. In cinstea aniver
sării statului sovietic, se pre
gătește darea în exploatarea 
a celui de-ai doilea 
energetic.

Continuarea convorbirilor
vietnamezo-amerioane

de ia Paris
PARIS 16 (Agerpres). — 

Reprezentanții delegațiillor 
R.D. Vietnam și S.U.A. au 
avut la 15 decembrie, în ca
pitala Franței, o întrevedere 
care constituie o continuare a 
convorbirilor dintre consilierul 
special al delegației R.D. Viet
nam, Le Duc Tho, și consilie
rul .președintelui S.U.A, pentru 
problemele securității națio
nale, Henry Kissinger, relatea
ză agenția TASS.

Din partea R.D.V., la între
vedere au participat Xuan 
Thuy, conducătorul delegației 
guvernului acestei țări la con
ferința de la Paris pentru 
Vietnam, și Nguen Ko Thak 
adjunct al ministrului de ex
terne, iar din partea S.U.A. — 
William Porter, conducătorul 
delegației americane la con
ferință, și William Sullivan, 
adjunct al secretarului de stat 
al S.U.A.Activitatea echipajuluimisiunii „Apollo-17“

Recentele luări de 
ții ale președintelui 
can, Luis Echeverria 
rez, vorbesc despre o 
poziție a țării în domeniul
politicii sale externe, su- 
bliniindu-se, îndeosebi, ne
cesitatea apărării dreptului 
popoarelor de a-și controla 
bogățiile lor naturale; este 
vorba de un Mexic nou, ho- 
tărît să-și apere suverani
tatea în fața pretențiilor sau 
presiunilor marilor 
industriale. Mexicul
’60 era considerat drept u- 
nul din aliații de predilec
ție ai Statelor Unite în A- 
merica Latină. Cel de astăzi 
s< situează alături de acele 
naJuni ale continentului 
decise să acționeze energic 
pentru apărarea indepen
denței lor naționale : Chile, 
Peru, Ecuador. Panama.

Referindu-se la această 
orientare, președintele Luis 
Echeverria Alvarez arăta, 
într-un interviu acordat zia
rului „Le Monde" : „Este 
necesar să întărim contro
lul asupra investițiilor stră
ine în țară și asupra 
transferului de tehnologie. 
Vom avea, poate, probleme 
cu vecinul nostru din nord. 
Statele Unite, dar nu mai 
putem tolera ca societățile 
străine să se îmbogățească 
pe spinarea poporului me
xican. Desigur că avem în 
continuare nevoie de cre
dite și investiții străine pen
tru a eontinua actuala poli
tică de dezvoltare economi-
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Au 
serie de 

invizibili, 
care ne 
țările în

care ni le vindeau, 
existat o întreagă 
factori, vizibili și 
în acest domeniu, 
sărăceau. Ca toate
curs de dezvoltare, plătim 
încă taxe exorbitante pen
tru servicii și asistență teh
nică. care adesea ne este 
impusă. Trebuie să o spun 
olar : actualele căi de indus
trializare ce contribuie la 
creșterea datoriilor noastre 
cu fiecare zi nu sînt tocmai 
bune.

Avem nevoie de cooperare 
internațională, și nu de ex
ploatare. Sechelele colonia
lismului și ale neocolonia- 
lismului
nunțate și combătute ferm. 
Autonomia față de societă
țile străine, precum și par
ticiparea statului la acțiu-

trebuie să fie de-

5

■MB,

U.K.S.S.
IN FOTO : Baku. Noul și v« chiul se îmbină in mod anno nios in acest oraș. In prim 
plan: Zidul Cetății Baku.

@ Timp de patru zile, 
Belgrad s-au desfășurat lucră
rile sesiunii a 19-a a Comisiei 
mixte hidrotehnice româno-iu- 
goslave.

Conducătorul delegației ro
mâne, Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național 
al Apelor, a fost primit de An
ton Vratușa, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
și de Trpe Iakovleski, membru 
al consiliului.

și culturală a. acestor repu
blici in anii puterii sovietice.

® La invitația ministrului 
pentru transporturi al R.D. 
Germane, Otto Arndt, o dele
gație a Ministerului 
Turism al Republicii ! 
te România, condusă < 
nistrul Ion Cosma, a 
Republica Democrată 
nă.

In timpul șederii in 
delegația română a 
un acord privind 
schimburilor turistice pe anii 
1973—1975.

HOUSTON 16 (Agerpres. 
— Sîmbătă dimineața, la ora 
9 și 23 de minute (ora Bucu- 
reștiului), cei trei astronauți 
americani, aflați pe orbită 
ciroumlunară. Ia bardul cabi
nei spațial® .America", au în
ceput o nouă perioadă de o- 
dihnă de opt ore. înainte de 
a se culca, ei au transmis 
Centrului spațial de la Hous
ton o observație extrem de 
interesantă, care ar putea da 
mai multă consistență, teoriei 
privind existența. într-o pe
rioadă relativ recentă, a unei 
activități vulcanice pe Lună. 
Astfel, echipajul misiunii 
„Apollo-17" a observat, de la 
distanța de 120 km de su
prafața Lunii, o zonă de cu
loare portocalie, asemănătoa
re celei descoperite de Cer- 
nan și Schimitt în timpul ce
lei de-a doua activități extra- 
vehieulare pe Selene, în preaj
ma craterului „Shorty". Du
pă cum a apreciat geologul

ar fi vorba 
mare decît 
estul văii

Harrison Schmitt, 
de un crater, mai 
„Shorty" situat în 
Taurus-Littrow, lingă Marea 
Seninătății, culoarea portoca
lie datorîndu-se fenomenului 
oxidării minereurilor compo
nente, prin acțiunea vaporilor 
de apă eliberați în timpul 
erupțiilor vulcanice.

Intre timp, la bordul cabi
nei de comandă a intervenit 
un mic incident, care preocu
pă Centrul spațial de la Hous
ton. Din trusa cu instrumente 
a astronauț.ilor lipsește... o 
foarfecă. In condiții de im
ponderabilitate, o foarfecă de 
30 centimetri lungime nu pa
re să prezinte nici un peri
col, dar, în momentul intrării 
In atmosfera terestră, cînd o- 
biectele își recapătă greuta- 

iar accelerația gravita- 
crește Un asemenea 
rătăcit prin colțurile 
de comandă devine 
de periculos.

pentru 
Socialis- 
de mi- 

vizitat, 
Germa-

R.D.G., 
încheiat 

dezvoltarea@ Agenția TASS Informea
ză că Andrei Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., și Kon
stantin Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., l-au primit, 
sîmbătă, pe Le Duc Tho, mem
bru al Biroului Politic, secret- 
tar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, con
silier special al delegației R.D. 
Vietnam la conferința de la 
Paris în problema vietnameză, 
care se află la Moscova 
drum spre patrie.

© La Lusaka a avut 
semnarea protocolului privind 
colaborarea dintre Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
consum din România 
(Centrocoop) și Consiliul Na
țional al Dezvoltării Coopera
ției din Zambia.

nile acelora care operează 
în tară sînt cele două obiec
tive paralele și indispensa
bile în vederea realizării 
unei dezvoltări autonome și 
raționale, o dezvoltare la 
toate nivelurile, social, cul
tural etc., și care să nu fie 
numai o simplă creștere e- 
conomică. Dorim să punem 
capăt procesului de desna- 
ționalizare în economie și 
să luptăm împotriva acelui 
sistem care a permis so
cietăților străine să-și ins
tituie progresiv controlul a- 
supra societăților mexicane.

Desigur că numeroase al
te probleme își așteaptă re
zolvarea. Prăpastia dintre 
nivelul de viață al orășeni
lor, de pildă, și al celor de 
la sate, continuă încă să fie 
enormă. Sîntem o națiune 
cu mari disparități regiona
le, unde concentrarea bogă
ției a fost extrem de puter
nică de la sfîrșitiul celui 
de-al doilea război mondiaL 
Au fost adoptate, în acest 
domeniu, o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea vieții 
sătenilor, pentru asigurarea 
securității lor sociale. Prin
tre beneficiarii acestora se 
numără atît țăranii, cît și 
toți cei care nu dispun de 
resurse satisfăcătoare. Este 
necesar, de asemenea, să 
construim, mai multe școli, 
spitale în zonele runale, să 
se amenajeze canale de iri
gații. să se acorde țăranilor 
credite, precum și ajutoare 
tehnice.

tea, 
țională 
obiect, 
cabinei 
extrem

© Convenția Națională a 
-Partidului j-ustițialist din Ar
gentina — partidul fostului pre
ședinte Juan Peron — la de
semnat pe Hector Campora 
drept candidat Ia alegerile 
prezidențiale programate pen
tru luna martie .1973.

După cum se știe 
Peron a anunțat oficial 
va candida în alegerile 
martie 1973

® Penn Nouth, președinte
le Biroului Politic al Comite
tului Central al Frontului U- 
nît Național al Cambodgiei, 
primul ministru al Guvernului 
Regal de Uniune Națională, a 
avut o întrevedere cu Nouhak 
Phoumsavan, conducătorul li
nei delegații a Frontului Patrio
tic Laoțian, membru al Comi- 
tetu i Permanent ai Comite
tului Central al Frontului, in
form " ă agenția China Nouă.

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon: 1662

Juan 
că nu 

din

® Colectivul teatrului 
C. I. Nottara" 

prezentat vineri seara, la 
grad, piesa lui Horla Lovines- 
cu „Am fost și eu în Arca
dia", în regia lui Dan Nasta. 
Spectacolul oferit de teatrul 
bucureștean s-a bucurat de 
succes.

cureștean „i
bu- 

a 
Bel-

• Banca centrală a Brazi
liei a anunțat joi seara o no
uă devalorizare a monedei na
ționale — cruzeiro — cu 0,8 
la sută. Ca urmare a acestei 
hotărirl, dolarul american, ca
re pină in prezent era cotat 
la cumpărare cu 6,13 cruzei
ro, și 6,165 la vînzare va pu
tea fi cumpărat la paritatea 
de 6,18 cruzeiro și vindut cu 
6,215.

® In capitalele republicilor 
anionale au loc, în aceste zi
le, adunări festive ale comite
telor centrale ale partidelor 
comuniste și sovietelor supre
me ale republicilor în cinstea 
celei de-a 50-a aniversări a 
constituirii U.R.S.S. In cadrul 
lor sînt evidențiate importan
tele succese cu care oamenii 
muncii din republicile respec
tive înthnpină .sărbătoarea, se 
fac bilanțuri, reflectind dez
voltarea economică, socială ■

© Paritatea fixată a lirei 
sterline nu va fi restabilită 
înainte ca Marea Britanie să 
intre efectiv în Piața comună, 
care este prevăzută pentru 1 
ianuarie 1973, a declarat în 
Camera Comunelor ministrul 
englez al finanțelor, Anthony 
Barber.

Cursul actual de schimb. --------  al
lirei, sterline indică faptul că

omoneda britanică a suferit 
devalorizare de facto 
proximativ 10 la sută, 
nează agenția U.P.I.

de 
mentfo»

@ Primul ministru 
publicii Irlanda, Jack 
va face o vizită oficială t 
S.U.A., la Începutul lunii vii
toare, a anunțat purtătorul de 
cuvînt al guvernului di« 
Dublin.

al Re- 
Lynch, 

1?
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