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In cinstea celei de-a
XXV-a aniversări

Eforturi conjugate 
bilanț prestigios

© Sectorul II al E.M. Paro- 
șeni raportează peste 7 000 tone 
de cărbune spor la zi pe trimes
trul IV a.c.

de pregătire — 
realizate integral cu 
armături recuperate

Execuția la timp a 
investițiilor miniere 

pentru realizarea

In recenta expunere la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 20-21 
noiembrie, 
general al partidului tovară
șul Nicolae ~ 
tuează din 
tei perfecționării conducerii 
și planificării economiei na
ționale, prezentînd sarcini de 
maximă importanță 
rarea planurilor din 
investiților.

Proiectul de plan 
1973 ne atrage 
primul rind, asupra necesită
ții de a concentra toate re
sursele materiale, financiare 
și de forță de muncă la acele 
obictive și obiecte de inves
tiții care să determine dezvol- 

inlre- 
de e- 
se cer 
Inves- 

pu- 
noi 
tre- 
per-

în cîmpul minier Dîlja a fost 
justificată din anul 1961 pen
tru acoperirea necesarului de 
cărbune energetic cerut de 
dezvoltarea economiei națio
nale. Efortul economic depus, 
nu a reușit să ridice însă mi
na la nivelul parametrilor 
proiectați. Deficitul de capa
citate înregistrat în această 
perioadă se poate pune, și pe 
seama unor cauze obiective 
din activitatea minei, prin
tre care trebuie să amintim t 
necesitatea schimbării parția
le a rețelei de lucrări .minie
re. determinată de schimbări 
de soluții, în 
rii la situația 
mint, diferită 
stat la. baza 
sistematizare ; 
mentațiile 
fundamentat 
plan, nu

tarea și modernizarea 
orinderilor. Indicatorii 
ficientă ai investițiilor 
continuu 
titiile de 
nerea în 
capacități
buie să stea în atenția 
manentă a conducerilor colec
tive.

Disciplina de plan in do
meniul investițiilor trebuie <ă 
se facă simțită, atît sub aspec
tul condițiilor de execuție, 
printr-o pregătire mai temei
nică a execuției lucrărilor ît 
și sub acela al programării.

Oportunitatea investițiilor

scopul adaptă- 
reală de zăcă- 

de cea care a 
proiectului de 

în plus, docu- 
tehnice care au 

indicatorii de 
i au ținut seama de 

influența asecării cîmpului 
minier, a lucrărilor vechi din 
profilul lucrărilor miniere, in
fluența presiunilor din zone
le presiunilor de reazem etc., 
ceea ce a impus un ritm sub 
cel scontat de realizare a in
dicatorilor, realitate accentu-

Eforturile conjugate, pline de elan ale mun
citorilor, cadrelor medii tehnice și inginerilor 
din sectorul II al E. M. Paroșeni se dovedesc 
de-o mare eficiență : pînă la data de 18 decem
brie, sporul la zi la volumul de cărbune extras, 
apropiat de 2 800 tone, face ca „zestrea" de căr
bune extras în plus pe trimestrul IV din abatajele 
sectorului să întreacă la ora actuală 7 100 to
ne ! Un aport deosebit în obținerea acestui re
zultat de prestigiu a venit din partea brigăzii 
de frontaliști condusă de Titu Teacenco, care 
— în paralel cu extragerea normală a cărbu
nelui de la abatajul 6 222 — efectuează și mon
tarea noului complex la frontalul 6 221. Co
lectivul sectorului este hotărît ca această ca
pacitate de prim rang să o pună în exploatare 
pînă la finele lunii, închinînd succesul glo
rioasei aniversări a Republicii.

La începutul trimestrului IV a.c., colectivul 
de muncă al sectorului II de la E. M. Vulcan 
s-a angajat să realizeze lucrările de pregătiri 
pînă la finele anului și, în continuare, în 
1973, cu armături recuperate, din lucrările a- 
bandonate sau vechi, cel puțin în proporție de 
50 la sută. Realizările de pînă acum întrec ori
ce așteptare: procentul recuperărilor atinge 
100 la sută ! Deci, nici o armătură nouă nu s-a 
introdus in acest răstimp de la suprafață ! Fru
moasa inițiativă a fost intens susținută de bri
găzile conduse de Dumitru Sănăuțeanu — care 
a reușit să cumuleze și substanțiale economii: 
cca. 130 mii Iei — și Gheorghe Hang.

Un amănunt nu lipsit de importană : iniția
tiva sectorului II a fost îmbrățișată spontan de 
toate colectivele similare ale minei, pînă în 
prezent sectorul VI situîndu-se 
fruntaș.

Marț! fa amiază, a plecat 
spre Moscova delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, 
de t ovară șui __
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist. al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
va participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 50-a a- 
niversare a creării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Din delegație fac parte to
varășii Ilie Verdet, membru 
al Comitetului . Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședirite 
al Consiliului de Miniștri, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul 'României la Mos
cova.

La plecare. Ia gara Băneasa, 
erau prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș,' Manea .Măn.escu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
qănescu, Janos Fazekas, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorge Stoica, .Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc,. Constantin B§- 
bălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, 
Aure! Duca, Mihai Gere, Ion 
lonită, Vasile Patilineț, Ion 
Stăneseu,' Ion Dincă, membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliu-

tui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali, ofițeri superiori.

Au fost de față N. V.. Mas
lennikov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni, ve
niti la gara Băneasa, au salu
tat cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
conducătorii de partid și de 
stal.

Cai aceleași sentimente, mii 
de oameni ai muncii ieșeni 
au salutat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la punctul 
de frontieră Ungheni. înainte 
de trecerea graniței. Ei 
aclamat îndelung pentru 
tidul Comunist Român, 
scandat minute în 
„Ceaușescu P.C.R.!“, „Ceaușes
cu P.C.R.!“, au adresat calda 
urări de drum bun.
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Manifestări dedicate Zilei de 30 Decembrie
Sărbătorirea majoratului Spectacol

In municipiul nostru au loc in această perioadă multi
ple manifestări de sărbătorire festivă a tinerilor care au 
împlinit vîrsta majoratului. Amănunte privind modul de 
organizare și desfășurare a lor ne-a furnizat tovarășul HO- 
RIA TOMA. secretar al comitetului municipal al U.T.C.

~ înainte de a aborda a- 
mănuntele acțiunilor privind 
majoratul trebuie să vă spun 
că e vorba, în primul rind, de 
aniversarea proclamării Repu
blicii — pe fondul căreia bro
dăm întreaga noastră activita
te inclusiv acțiunile legate de 
manifestările legate de sărbă
torirea tinerilor care împlinesc 
18 ani.

Peste 1 300 de tineri din mu
nicipiu, în decursul acestei 
luni, s-au bucurat și se bucu
ră de atenția și grija priete
nească a 
muncesc, 
U.T.C. din care fac parte.

— Cum ați conceput desfă
șurarea acestor sărbătoriri ?

— In fiecare localitate sau 
întreprindere s-a organizat un 
ansamblu complex de activi
tăți. Au primat întîlnirile ti-

colectivelor unde 
a organizațiilor

nerilor cu Activiști de partid 
și de stat, juriști care le-au 
vorbit despre politica partidu
lui, despre îndatoririle 
te și resposabilitățile 
ce le revin ca cetățeni 
ai tării.

— AJte
— Cele 

tregite de 
educative 
„balul majorilor", 
bun solist major", 
bun recitator major", 
acțiuni voluntar-patriotice.

— Tot acest ciclu de acțiuni 
se încheie cu festivitatea pro- 
priu-zisă a sărbătoririi ?

— Da, sînt invitați tineri,

spori- 
sociale 
majori

acțiuni ?
amintite au fost in
activități cultural- 
și distractive 

„cel 
„cel 

ca

ca 
mai 
mai

Și

Convorbire consemnată de 
I. FIERARU
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Artiștii amatori de la Uzi
na de utilaj minier Petroșani, 
laureații „Olimpiadei uzina
le", au prezentat cu citeva 
zile in urmă, in sala mare a 
Casei de cultură a sindicate
lor din Petroșani, un frumos 
spectacol cultural-artistic, re
alizat in cinstea aniversării 
Republicii.

In fața a aproape, 
spectatori, in marea 
joritate salariați ai 
și-au dat concursul 
artistice de agitație 
nei, formațiile de
— cu jocuri specifice acestor 
meleaguri, a fost prezentat 
un montaj literar consacrat 
măreței aniversări a. Republi
cii (de către membri ai gru
pei sindicale din secția 
reparații electrice), s-au 
dus scenic orchestra de 
zică ușoară, recitatori și 
liști vocali.

Vădite calități artistice 
manifestat Gabriela Scurtu și 
Gheorghe Dricu. dintre reci
tatori, Edith Moldovan, Lucia 
Porumbescu. Ion Slavici și 
Ion Nicula, dintre soliștii vo
cali. prezenți in luminile ram
pei.

de 
pro- 
mu- 
so-

au

Pe întregul traseu străbă
tut c’e trenul oficial, în gările 
pavoazate cu steaguri trico
lore și roșii, mii și mii de 
cetățeni, în frunte cu condu
cători ai organelor locale de 
partid și de stat, au aclamat 
ou entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In gara Bîrnova, în 
pierea orașului Iași, 
trenul a făcut o scurtă 
re, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, membrii delegației, au 
fost întîmpinați de Vasile 
Potop, prim-secret-ar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, de alti 
reprezentanți ai organelor lo
cale. Cei prezenți — mii de 
oameni ai muncii de l-a uzi
nele „Nicolina", metalurgică, 
de fibre sintetice și alte în
treprinderi ieșene, din insti
tuțiile 
caldă 
te Și 
torul 
nostru.

In seara aceleiași zile, de
legația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sosit la 
punctul de frontieră Un
gheni. pe teritoriul sovietic. 
Gara era împodobită cu dra
pelele de stat .ale Romi' 'ei 
și Uniunii Sovietice; pe fron
tispiciul clădirii era lozinca 
„Trăiască prietenia între po- ’ 
porul sovietic și poporul 
român".

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și membrii delegației au 
fost salutați de P.K. Ducin- 
ski, secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, 
N.M. Zaic-enloo, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Moldovenești.] acti
viști cu munci de răspundere 
pe linie de partid și c’e stat. 
Era prezent ambasadorul 
extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovieti
că. Gheorghe Badrus.

Delegația și-a continuat 
apoi drumul spre Moscova.

(Agerpnw)

Cu carnetul de înseninări la Școala de muzică 
șî arte plastice din Petroșani

Am participat cindva la o 
manifestare artistică deose
bit de interesantă și semnifi
cativă. Intr-una din duminici, 
în . sala de spectacole a Ca
sei de .cultură din Petroșani 
și-au dat întîlnire spectatori 
de toate vîrstele veniti să 
asiste ■ la un amplu recital 
muzical oferit de copii. Mu
zicieni" cu cravate roșii la 
gît au, trăit acolo, în fata 
miilor de ochi ațintiți asupra 
lor, emoțiile debutului, feri
cirea aplauzelor ce încunu
nau eforturile lor și ale pro
fesorilor pentru 
le ore de clasă 
individual. Un 
șchioapă face 
gravă, își . aranjază notele, 
își caută poziția cea mai po
trivită la pian și, după o cli
pă de reculegere, atacă un 
„Ecossaise" de, Beethoven. Du
pă, el .alti copii ne delectează

cu adagii, sonatine, rondouri, 
marșuri, dansuri spaniole, 
maghiare, poloneze etc., in
terpretate la pian, vioară ori 
la alte instrumente, dove
dind certe aptitudini muzicalp 
și un îndelung studiu indi
vidual. ■ Sînt elevii ‘ școlii -do 
muzică și arte plastice din 
Petroșani, într-unul din nu
meroasele recitaluri publice 
pe care le organizează pe
riodic.

Do mai bine de un deceniu 
și jumătate în cadrul acestei 
școli se pregătesc anual su-. 
te și sute de copii în fata că-1 
rora se deschid orizonturi 
noi și nebănuite frumuseți. 
Ei învață, sub- atenta și com
petenta supra veqhere a pro
fesorilor de specialitate, să 
cînte la pian, vioară, vio
loncel, clarinet, oboi, fagot 
și trompetă ori deprind 
meșteșugul modelajului în

plastilină, lut, pentru ca a- 
pai să treacă la sculptură, 
desen artistic și tehnic etc. 
De la profesoara Teodora 
Jurca, directoarea școlii, a- 
flăm că în momentul de i fa
tă cursurile sînt frecventate 
de aproape 350 de copii, în- 
cepînd de. la cei de 6 ani, a- 
bia intrați în clasa întîi, și 
pînă la cei care anul acesta 
termină clasa a VIII-a a , .. 
Iii generale. ,,Ln cei opt ani 
petrecuți pe băncile 
iii — ne spunea 
terlocutoarea noastră — 
piii deprind o bogată educa
ție muzicală sau de arte 
plastice atît practică cît și 
teoretică urrnînd ca, celor 
mai talentati, să li se deschi
dă mai departe porțile licee
lor de specialitate. Multi ab-

șco-

șco- 
in- 
co-
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Automobilul românesc

cu nr. 1OOOOOOSapa de foraj

(Agerpres)

Ultima ediție a Raliului 
Balcanic, desfășurată în ța
ra noastră, pe un traseu 
arid, considerat printre ce
le mai grele de pe conti
nent. a marcat și cele mai 
multe abandonuri tehnice 
din istoria acestei competi
ții. Din cele 21 de echipa
je care au- luat startul la 
bordul unor BMW 2002 TI, 
Porsche 911 S, 
Ford Escort 1300, 
Renault Alpine 
de pe bancurile 
ale uzinelor, sub suprave
gherea specială a tehnicie
nilor, în vederea acestui 
raliu, doar 9 au trecut li
nia c’e sosire, la Brașov I

Finalul a constituit un 
regal al piloților români, 
care au ocupat 6 din prime
le locuri, dar și o consa
crare a automobilelor „Da
cia 1300", care — intrînd 
pentru prima oară în luptă 
directă cu mașini de mare 
renume internațional — s-au

dovedit perfect
ve, ieșind învingătoare 
fața unor bolizi 
special.
constituit o mare surpriză 
în rîndul

ziariștilor străini, adăuqîn- 
du-se constatării că anvelope
le românești „Danubiana" pen
tru drum greu, montate 
rotile Daciilor a-u fost 
gurele care au rezistat 
tegral de-a lungul traseu
lui. performanță neegalată 
de cauciucuri cu mare fai
mă mondială.

Stupefiați de vitezele a- 
proape incredibile

Colectivul cunoscutei uzine construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești a consemnat sîmbătăl un eveni
ment deosebit — realizarea sapei de fo
raj cu nr. 1 000 000. De-a lungul anilor, 
rod al colaborării specialiștilor intreprin- 
derii cu cei ai Institutului de proiectări 
și cercetări utilaj petrolier din București, 
aici au fost introduse în producție mai

curbe 
și de 
drum 

concsurenți 
la 

contestații.

se înscriau îa 
nile românești 
neobișnuită de 
eestora, cîțiva 
străini au depus 
juriului 
mînd că automobilele 1 
1300 nu au motoare 
nuite. Un pilot străin, 
pe un Porsche 911 S, a cre
zut chiar că mașinile ro
mânești folosesc combusti ■ 
bil special, declarînd că. In 
mod constant o „Dacia" — 
condusă de pilotul de în
cercare Stefan Lință, din 
echipa uzinelor piteștene. 
trecea pe lîngă el ca 
meteor, deși aparatul 
bord îi indica viteza de 
te 130 fcm pe oră-

Cel mai pitoresc 
l-a constituit insă 
rea tehnică, făcută

(Continuat* in pag. a 3-a)

bine de 100 tipuri de sape cu role pen
tru foraj, corespunzătoare tuturor struc
turilor geologice, unele dintre ele capa
bile să foreze pînă la 3 000- metri adîncime.

Gradul înalt de tehnicitate a acestor 
produse le fac apreciate atît la noi cît și 
în cele peste 20 de țări din lume unde 
se exportă.

Xoi stațiuni balneare
Satul Bădeștî, situat Ia limita de sud-est a județului Ar

geș, a intrat în rîndul stațiunflor balneare, în urma desco
peririi pe teritoriul său a unor izvoare cu apă minerală 
bogate în bor, iod, suli și sodiu, izvoare care au o tempe
ratură de 68 grade Celsius.

Specialiștii apreciază că apele acestor izvoare pol ii 
folosite în cazul afecțiunilor cronice reumatismale, in cele 
ale sistemului nervos periferic, în metroanexite și perivis- 
cerite cronice.

Comuna Balta Albă din județul Buzău este, a doua lo
calitate rurală care a intrat recent în rîndul stațiunilor bal
neare, ea avînd vechi tradiții terapeutice, justificate de apele 
minerale și nămolul existent aici.

La încheierea lucrărilor de sistematizare ce se execută in 
această stațiune se vor crea condiții pentru asigurarea pe 
timpul sezonului estival a cazării și tratamentului în trei pa
vilioane confortabile, a 5 000 de pacient!.
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LA MINA LONEA,

IUTATII STRUCTURALE
PE TRAIECTORIA UNOR

gs ncepcm aceste rîn- 
H duri cu o scuză pen- 
" tru încercarea de a 

exprima universalitatea, sau 
valabilitatea geografică a 
unui adevăr care, astăzi, cu 
greu mai poate fi limitat 
teritorial. Un adevăr privind 
oamenii, adevăr pe care nu 
atît reporterul, cit timpurile 
noastre. înfăptuirile de pre
tutindeni l-au restabilit în 
potrivitele lui dimensiuni. 
Spunea, cu vreo 25 de ani 
în urmă, un maestru al scri
sului, că multe minuni a a- 
flat in preajma sa, prin a- 
numite meleaguri ale tării, 
dar cea mai mare minune 
întâlnită erau oamenii înși
și. Parafrazîndu-1, sau rccu- 
noscînd univcr alitatea geo
grafică a adevărului pentru 
care ne-am cerut prealabile 
scuze, am putea spune și 
noi aflîndu-no aici, la Lonea, 
că am luat cunoștință des
pre multe minuni ale exploa
tării cărbunelui, ale uriașu
lui abataj întins pe o dis
tanță kilometrică pe axul. 
Jieț—Lonea—Cimpa, minuni 
ale unor fronturi de lucru 
din care cărbunele curge 
așa cum curge ap ă (același, 
dar mereu altul), minuni ale 
atitor lucruri care, se înscriu 
cu ■ majuscule printre în
făptuirile de neprețuit ale 
sfertului nostru de veac al 
Republicii. Dar, cea mai ma
re, cea mai de necontestat 
înfăptuire rămîn oamenii în
șiși. Oamenii, care împru
mută din te miri ce, și te 
miri cum, permanență și 
statornicie întregii spiritua
lității a epocii noastre, bu- 
curîndu-se cu toții, de fie
care succes al spiritului, sau 
al forței brațelor, cînd în
ving natura, supărîndu-se cînd 
aceste succese sînt stînje- 
nite, in desfășurarea lor, de 
o forță potrivnică al cărei 
izvor nu l-au descoperit 
pentru a-i anihila potrivni- 
cia. Oamenii, neaslîmpărați 
in căutările lor, pentru care 
mina devine unicul loc un
de își pot afirma bărbăția și 
curajul, îndemînarea și in
teligența, sau atîtea alte 
■calități strînse ca intr-un 
buchet de flori, în mănun
chiul de realizări care-i re
prezintă, în tonele de cărbu
ne care dau lumină și căldu
ră semenilor lor.

La masa dezbaterilor, mineri, ingineri și tehnicieni, 

maiștri-diriginți, membri ai comitetului oamenilor muncii a- 

nalizează cu discernămînt și răspundere problemele majore 

ale minei: PRODUCȚIA și EDUCAȚIA.

La mina Lonea, mine
ritul are, așa ca în 
multe localități ale 

Văii Jiului, o tinerețe cen
tenară. De ce, tinerețe? Dar 
cum altfel poate fi numită 
această vîrstă care, deși 
înaintează în timp, aduce 
împrospătări cu fiecare an ? 
Imbătrînite sint numai șis
turile cenușii, roșii sau ver
zui — pal. numai gresiile, 
și calcarele din orizonturi
le inferioare sau medii de 
pe timpul Eocenului. Imbă- 
trînită era exploatarea căr
bunelui atunci, la începu
turi, cînd iluminatul în 
subteran se făcea cu ștear- 
tul (cu fum și lumină sla
bă) iar ventilația se făcea 
și ea, din cale-afară de ru
dimentar, cu haina, și pro- 
pcla, cu copii angajați să 
învîrtă cîte 12 ore pe zi o 
roată (aceeași roată înscri
să drept prima invenție a 
omenirii). Avea, deci, acea 
exploatare îmbătrînită, o in
venție. In rest — omul și 
calul, toporul, pentru tăiere 
și armare, și vanglul, pentru 
transport. Rizna și căruța. 
Așa stînd lucrurile, exage
răm oare dacă numim ex
ploatarea de astăzi, întine
rită ?

Iată : Astăzi, locul coci- 
șului și al grăjdarului a fost 
luat de mocani'ul de Diesel. 
Căruța și rîzna, apoi scocu
rile oscilante (ciușderele) de 
prin anii mai recenți, mai 
de la începutul sfertului 
nostru de veac, au fost în
locuite de benzi transportoa
re ; caii — motorul tracțiu
nii — au fost înlocuiți și ei 
cu acumulatori, sau cu e- 
nergia electrică, Cît despre 
tăierea cărbunelui, ce să mai 
vorbim ?

Deci, o tinerețe centena
ră. Prin ea, prin această ti
nerețe ne întoarcem la oa
meni, interesîndu-ne de se
cretul care-i menține tineri 
și curajoși, demni și inge
nioși în micile sau marile 
întreprinderi ale subteranu
lui. Fără pretenția unei des
coperiri senzaționale, inedi
te, zicem și noi, în aceste 
puține rînduri despre mina 
Lonea, că secretul (invocat 
mai mult ca pretext) se nu
mește MUNCA, a doua na
tură a omului, că minunile 

care-au trecut peste orice 
mină rămîn palide față de 
cea mai mare minune a tim
pului nostru, care se numeș
te OMUL. Din noianul de 
exemple ce ne-au stat la 
dispoziție am ales, în bene
ficiul demonstrației noastre, 
un singur capitol, din care 
deducem mutațiile structu
rale săvîrșite de oameni, 
prin care mina a întinerit, 
maturizîndu-se.

Iată, în rezumat, cîteva 
mutații săvîrșite de oameni, 
într-un singur an, în 1972:

Inginerul loan Bălănescu
— inginerul șef al minei — 
a propus o inovație: înlo
cuirea preabatajelor de la 
coperișul abatajelor frontale 
orizontale de pe stratul III, 
cu un sistem de canale tu- 
bate. Inovația aduce econo
mii antecalculate pe an (la 
o singură mină) de peste 
3 600 000 lei, Lăcătușii A- 
lexandru Tdrok, loan Gher- 
ghei, Carol Vesa, Gheorghe 
Munteanu, loan Ța.ndea și 
Ioan Daubner au propus și 
ei, un procedeu de recon- 
diționare a coloanelor teles
copice pentru stîlpii. hidra
ulici confecționați în Valea 
Jiului, la Vulcan, Inovația 

. (propusă pentru generaliza
re) are o eficiență econo
mică de peste 120 000 lei. 
Maiștrii Wilhelm Hanacek, 
Solomon Șorecău, și ingine
rul Iosif Kelemen au conce
put o instalație pentru con
fecționarea toroanelor nece
sare armării plasei pentru 
podirea abatajelor (inovație 
cu posibilități de extindere 
și în alte domenii, care are 
șanse de a fi propusă ca 
invenție). Maiștrii Remus 
Urs și Gheorghe Gavrilescu 
împreună cu inginerii Ioan 
Vasile și Iosif Kelemen au 
conceput un fierăstrău cu 
panglică, acționat pneuma
tic ; inginerul Claudiu Nico- 
lau a sugerat (și aplicat) un 
tavan metalic întărit, pen
tru prevenirea surpărilor în 
abatajele frontale. Să mai a- 

• daugăm, la toate acestea, in
stalația propusă de același 
Iosif Kelemen împreună cu 
un grup de maiștrii (Gheor
ghe Robică, Petru Cenușă, 
și alții) pentru turnarea u- 
nor garnituri de masă plas
tică necesare uneltelor pne
umatice ; apoi mașina pne
umatică cu un dispozitiv 
automat de mînuire, creație 
a muncitorului Rudolf Ben
ko (ambele inovații cu o 
eficientă totală de aproape 
40 000 lei), ca să avem o ima
gine mai completă asupra 
gîndirii tehnice — supor
tul și motorul unei acti
vități modernizate, meca
nizate — care a învins i- 
nerția timpului, a înfruntat 
■potri/vniciile din subsolul 
bogat al pămintului, deschi- 
zînd acolo, în subteran, noi 
orizonturi de lumină și căl
dură.

£ n anul 1947, la mina
■ .onea s-au extras în
“ jur de 200 mii tone

di arbunc. Dacă se menți
nea același ritm de lucru,
pînă astăzi s-ar fi extras, în 
25 de ani, cinci milioane de 
tone. Dar ritmul a crescut, 
iar totalul celor 25 de ani 
însumează de trei ori mai 
mult. Și nu numai ritmul a 
înregistrat o evoluție ascen
dentă. Dacă în 1948, primul 
an al sfertului de Iveac pe 
care-l vom sărbători în cu- 
rînd, la Lonea, pentru 1 000 
de tone de cărbune se con
sumau peste 1 500 de pos
turi, astăzi, pentru aceeași 
cantitate sînt consumate 
mai puțin de 500 posturi. 
Deducem de aici, creșterea 
productivității muncii in a- 
bataj, utilizarea rațională a 
efectivelor, gradul de meca
nizare înalt pe care l-a

ORIZONTURI
DE LUMINA 

Șl CĂLDURA

Ce-a fost înainte vreme pe aceste me
leaguri ? Siluetele impunătoare ale com
plexului social-administrativ și ale celor 
două puțuri gemene care asigură concen
trarea producției, vorbesc de la sine des-

pre mutațiile petrecute pe aceste locuri, 
mutații care au adus, odată cu industria
lizai ea, schimbări de structură în viața 
fostelor cătune Lonea, Cimpa și Jieț,

atins procesul de extracție,
— De fapt, cît la sută 

din ceea ce însemnează 
astăzi mineritul, se numeș
te „mecanică" ? — am des
chis un dialog, sugerat de 
starea actuală a lucrurilor, 
cu mai miulți specialiști ai 
minei.

— Dacă socotim după li
nele operațiuni care decurg 
astăzi în întregime mecani
zat — bunăoară, transpor
tul — mineritul se poate 
numi „mecanică" în propor
ție de 100 la sută, ne-a răs
puns primul interlocutor, 
maistrul Cornel Stolcoiu, 
adjunct șef de sector trans
port. Avem în dotarea mi
nei aproape două sute de 
transportoare , vreo două
zeci de locomotive, și un 
parc de vagonete cărora le- 
am imprimat, din 1967 în
coace, un rulaj de trei ori 
mai mare ca înainte.

— Dacă socotim după al
te lucrări — tăierea cărbu
nelui și susținerea abataje
lor — mineritul înseamnă 
„mecanică" cel puțin 60 la 
sută, a completat idee a 
maistrul Remus Urs, din ca
drul sectorului electrome
canic.

— Dacă facem o apre
ciere de ansamblu, ne-a re
latat un al treilea interlo
cutor, maistrul Iosif Sicoie, 
din cadrul sectorului IV- 
producție, trebuie să avem 
în vedere multe îmbunătă
țiri pe care tehnica le-a 
adus în abataje, așa cum vi 
s-a spus, prin tăiere și ar
mare. prin transport. Dar 
îmbunătățiri s-au adus și 
în ce privește aerajul, sau 
iluminatul în subteran. Sau, 
în ceea ce privește condi
țiile sociale care ne sint 
asigurate tuturor. Baia, 
vestiarele. întregul com
plex social-administrativ 

străjuit de cele două pu
țuri gemene sînt tot atîtea 
dovezi ale perfecționării 
mineritului.

Un alt unghi de a pri
vi lucrurile ne-a fost su
gerat la comitetul de par
tid al minei de către to
varășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului de 
partid.

— Vreți să notați cîteva 
nume ? Marin Ciubăr, Ni- 
coțae Bălăuță, Stancu Albu, 
Petru Culda, Francisc Kne- 
bel, de la sectorul I, Gheor
ghe Balica, loan Timiș, 
Traian Molnar, Dumitru 
Blag de la II, Ioan Cojo- 
caru, Aurelian Alecu, Iosif 
Vodila de la III. Și tot de 
aici. Ioan Baciu, Gherasim 
Fiito, Constantin Bigu..

Am notat, neștiind încă 
oe urmează după această

Exemple de statornicie, de 
pasiune pentru o meserie a- 
parte, care cere bărbăție și 
curaj.

In stînga. maistrul electro
mecanic REMUS URS, în 
dreapta, tehnicianul CORNEL 
STOICOIU, doi dintre vete
ranii minei, care au la activ, 
în cimpul muncii, sfertul de 
veac al Republicii.

Mineritul — o meserie care solicită 
concepție și organizare, o meserie care 
începe la suprafață, prin gîndire și teh
nică.

IN CLIȘEU: Inginerul șef al minei,

IOAN BĂLĂNESCU, împreună cu șeful 
sectorului IV, ing. AUREL MARHAN și 
maistrul minier TEODOR DOLHA, stabi
lind coordonatele unor lucrări pentru 
pregătirea de noi ironturi de cărbune.

enumerare. In general, era 
vorba de oameni pe care-i 
cunoșteam.

— Hristache Borș, Midea 
Ioan III. Francisc Gurschi, 
Ludovic Repaș, Constantin

Chițoiu. de la IV și V. Liviu 
Crisnic, Dumitru Costin.aș, 
Teodor Flutur, Ștefan Mol
nar, de la investiții, și aș 
putea să vă mai rețin aten
ția cu încă pe atîția. Cu 
toții sînt mineri, sau munci
tori în subteran, care s-au 
deprins să lucreze cu utila
je moderne astfel îneît po
sedă, la ora actuală, reale 
aptitudini în minuirea for, 
posedă deprinderi de auten
tici mecanici. Dacă analizăm 
mineritul prin această pris
mă, prin mutațiile petrecu
te în calificarea omului, pu
tem aprecia că omul efec
tuează o muncă mecanizată, 
sau perfecționată în foarte 
mare proporție.

Secretarul de partid ne-a 
vorbit apoi despre alte mu
tații :

—Paralel cu procesul de 
perfecționare tehnică s-a 
petrecut și un alt proces. 

Mă refer, după cum proba
bil bănuiți, la conștiința o- 
mulul...

'ra ntrerupem, pentru pu-
■ țin timp, discuția cu
■ secretarul de partid 

al minei și ne întoarcem la 
cei trei interlocutori — Cor
nel Stoicoiu, Remus Urs și 
Iosif Sicoie.

De ce aceștia și nu alții? 
Există într-adevăr un > motiv 
aparte pentru care, din pes
te două mii de salariați, am 
ales, pentru cunoașterea și 
prezentarea minei Lonea, 
doar trei. Sau, anumit! trei. 
Opțiunea noastră a fost de
terminată de exemplul nea
semuit de frumos al stator
niciei celor trei, cu toții an
gajați la mina Lonea în a- 
nul 1947, cu toții avînd deci, 
la activ, în cimpul muncii, 
sfertul de veac al Republicii. 
Cînd s-au angajat în cîmpul 
muncii, Stoicoiu, Urs, Sicoie 
și alții ca ei avpau în fa
tă viitorul. Acel viitor poar
tă astăzi un alt nume. El 
se numește un trecut glo
rios.

— Cînd m-am angajat la 
Jiet în 1947 eram un copil, 
ne povestește Remus Urs. 
Mina era divizată pe lentile, 
se lucra cu multă regie, cu 
locuri de muncă împrăștiate, 
cu unelte și mijloace de 
transport rudimentare. As
tăzi, vedeți și dv. cîte schim
bări s-au petrecut. Dar, cred că 
cea mai de seamă schimbare 
s-a petrecut însă, asupra o- 
mului și este exprimată prin 
participarea lui plenară, an
gajată Ia îmbunătățirea con
tinuă a procesului tehnolo
gic, la sporirea producției 
de cărbune. Mina nu mai 
este divizată ca înainte, toa
tă producția e concentrată 
la un singur puț central. A- 
ceeași comparație se poate 
face referitor la oameni. Co
lectivul de astăzi e omogen, 
bine închegat. Iar în cadrul 
colectivului, fiecare salariat 
— miner sau inginer — își 
cunoaște atribuțiile și focul 
în angrenajul producției, 
fiecare aduce un plus de e- 
fort, de participare cu bra
țele și cu mintea, la reali
zarea sarcinilor de plan.

Ascultîndu-1 pe fostul uce, 
■nic din promoția 1947 a 
A.C.P.-ului, ne-am reamin
tit de inovațiile cu care am 
deschis discuția pe tema mu
tațiilor înregistrate pe plan 
tehnic, la mina Lonea. Cu
noșteam dinamica mișcării 
de inovații din ultimii ani 
(ân 1967, o singură inovație, 
cu 15 000 lei eficiență eco
nomică î în 1968, 7 inovații 
cu 2 000 000 lei; în 1969, 11 
inovații cu 1 000 000 lei efi-

ciență și așa mai departe, 
pînă în 1972, an ce se în
cheie cu 13 inovații aplicate, 
însumînd peste 6 000 000 lei 
eficiență economică, produs 
al rațiunii omului). i

La această dinamică, și 
maistrul Urs a contribuit 
prin cele 6 sau 7 (nu-și mai 
amintește exact) inovații 
propuse în ultimii ani. Este, 
deci, o exploatare tînără ?

sie! Dar, în același 
timp, și matură:

— Aș vrea să remarc un 
fapt ce mi s-a părut esen
țial. Mina s-a dezvoltat, iar 
apoi a răsfrînt asupra oame
nilor aceeași dezvoltare, plă- 
tindu-și cum s-ar spune, da
toria, ne-a relatat și ' Cornel 
Stolcoiu, fostul ucenic din 
1947, astăzi adjunct al șefu
lui de sector transport, un 
om care a urcat (cu !fiecare 
zi coborîtă în mină), cu te
nacitate și perseverență, 
treptele afirmării profesio
nale.-. Oamenii trăiesc, gîn- 
desc și muncesc astăzi cu 
mai multă tragere de inimă.

— Nu se poate compara 
mina de astăzi cu cea pe 
care am găsit-o în '47 cînd 
m-am angajat aici, a Conchis 
după suficientă gîndire, mai
strul Iosif Sicoie. întrebarea 
i-a fost adresată direct. La 
început a zîmbit, neștiind 
de ce îl întrebăm tocmai pe 
dînsul, apoi ne-a dat răs
punsul de mai sus. A înțe
les că răspunsul va părea 
formal și inexpresiv așa că 
pentru a fi crezut, a a.pelat 
la un punct de sprijin:

— Uitațl-vă la oameni I 
La incintă, la complexul 
nostru social-administrativ. 
Ce era în '47 aici ? Nici eu 
nu mai știu cu exactitate I

25 de ani fără întrerupere, 
fără plimbări de la o mină 
la alta, înseamnă așa cum 
spuneam, un neasemuit de 
frumos exemplu de stator
nicie. Acum 25 de ani capi
talul de preț al minerilor era 
doar entuziasmul și pasiu
nea. Acestea au câștigat în 
dimensiuni adăugindu-li-se 
experiența, maturitatea dar 
mai ales convingerea că 
munca lor este neprețuit de 
utilă întregii noastre socie
tăți. La această convingere 
a oamenilor s-a referit se
cretarul de partid al minei 
cînd ne vorbea despre mu
tațiile pe planul conștiinței, 
înregistrate în sfertul de 
veac al Republicii, în ori
zonturile de lumină de pe 
axul Jieț — Lonea — Cimpa.

Reportaj de 
ION MUSTAȚA 

Foto : ION LICIU
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Acolo unde

se plămădesc
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Sărbătorirea

e-
dans

aseme-

și 400 ;

desele

lu eră-

pregăti- 
din blo-

pentru 
mulțu- 

va tre- 
inten-

complexului 
puțului orb nr. 
350, in scopul 
pregătirii stra-

u-
con-

pentru 
eșalo- 
a uti- 
princi-

(Urmare din pag. 1)
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Convorbire cu PAVEL ViERU, 
secretarul comitetului U.T.C, al 

E.C. Paroșeni

și se

■ au fost 
Școala 
Petrila 

ca zilele

© deschiderea și pregăti
rea blocului I între orizontu
rile 440 și 400 ;

multe milioane 
executa după 1975. 
posibilitățile de 

a execuției și pu-

a investițiilor miniere

cărora trebuie să 
in permanență aten- 
a conducerii minei 
sectorului de inves-

seri de 
majori, 
avut loc

de a ridica pe o treaptă 
întreaga 

de mobilizare in 
și de educare a ti-

Pentru a- 
ce privește

viitoarele

Cum se materializează hotăririle adoptate
în adunările și conferințele U. T. C. ?

Propunerile făcute de tineri 
cu prilejul analizei concrete, 
de profunzime, a muncii desfă
șurate de organele și organi
zațiile U.T.C. în adunările și 
conferințele pentru dări de 
Seamă și alegeri, nu au con
stituit un scop in sine ci ele 
s-au ivit din necesitatea, din 
dorința de a elimina deficien
tele, 
călită ti v-superieară 
activitate 
producție 
norilor.

De la 
a organizației U.T.C. 
centralei Paroșeni a trecut 
lună'. Cum i 
materializate în fapte propu
nerile adoptate de adunare, 
iată ideea care ne-a călăuzit 
în discuția cu tov. Pavel Vie
rii, secretarul comitetului 
U.T.C. de la termocentrala 
Paroșeni.

— In adunarea generală a 
organizației de tineret au ie
șit la iveală numeroase ca
rențe și neajunsuri în activi
tatea din ultimii doi ani. Este 
vorba de superficialitate în 
desfășurarea vieții de organi
zație, neglijarea completă a 
organizării timpului liber, de- 
ficiențe și delăsare în munca 
de educație politico-ideologi- 
că. Totodată, adunarea a a- 
doptat un bogat program de 
activități menite să învioreze 
munca cu tineretul, să-i spo
rească eficacitatea. Dorim să 
aflăm, tovarășe Pavel Vieru, 
cum ați pornit Ia drum, ce ați 
rea izat concret în perioada 
care a trecut de la alegeri ?

— Da, intr-adevăr ne situ
ăm printre organizațiile cu 
multe deficiențe în activitate. 
Dv. le-ați amintit, nu mai 
sist asupra lor, vreau să

adunarea de alegeri 
a termo- 

o 
au început, să fie 

> în fapte 
de i

ne-a
sarcinilor de 

să întărim dis- 
Gazeta de pe- 
și producția" 
foarte eficace 

de 
pe

răt însă că aceste carențe au 
fost rezultatul inevitabil al sti
lului de muncă defectuos al 
fostului comitet U.T.C. Por
nind de la această realitate 
ne-am organizat astfel munca 
incit să putem ieși cît mai re
pede din această stare latentă, 
de delăsare. Ne-am orientat, 
mai ales, spre mobilizarea ti
nerilor la realizarea planului 
de producție. In acest sens a 
fost dezbătut în adunări nive
lul îndeplinirii 
plan, am căutat 
ciplina muncii, 
rele „Tineretul 
este un mijloc
de educație a tinerilor și 
aceea fiecare organizație, 
lingă colectivul redacțional, 
se îngrijește ca lunar să a- 
pară 2—3 ediții care să popu
larizeze aspecte pozitive și 
negative din domeniul profe
sional. Apoi, în afara progra
mului, tinerii participă la 
fectuarea unor munci necali
ficate, a unor reparații.

De asemenea, multi tineri se 
califică în prezent la locul de 
muncă pentru meseriile de 
electricieni și strungari. Dina
mism în munca productivă il 
dau întrecerile pentru realiza
rea și depășirea planului ca de 
pildă aceea dintre organizațiile 
termo I și termo II.

— In alte domenii ce ați în
treprins pînă în prezent ?

- Destul de puțin. Am de
pășit planul de venituri prove
nite din acțiunile voluntar pa
triotice cu 2 000 lei, am reor
ganizat orchestra de muzică

ușoara și pregătim revelionul. 
Avem orchestră, vom desfășu
ra săptămînal seri distractive.

— Ce ne puteți spune des
pre desfășurarea muncii politi- 
co-ideologice ?

— Lunar participăm la învă- 
țămîntul ideologic dar 
nu sînt toți tinerii destul 
activi. In această lună v 
vea loc un concurs pe tema 
eticii și echității socialiste pe 
care il pregătim temeinic. 
Cîțiva concurenți s-au în
scris deja. Desigur avem încă 
și destule greutăți care ne în
greunează munca. Cele mai 
mari neajunsuri ni le produc 
tinerii din organizația secției 
electrice - al cărei secretar 
a fost Vasile Abraham, - ti
neri care nu se încadrează în 
normele de disciplină ale vie
ții de organizație. Noul secre
tar, Nicolae Tudora, ajutat de 
comitetul U.T.C. a luat măsu
ri ca cei în cauză să fie dis
cutați în adunarea generală 
și sancționați iar comportarea 
lor să se urmărească zilnic.

Aș vrea să vă mai spun că 
ne bucurăm de un ajutor pre
țios din partea conducerii, a 
comitetului de partid din în
treprindere și a comitetului 
municipal al U.T.C.

★
Dialogul evidențiază primii 

pași făcuti în direcția îmbună
tățirii activității, dar destul 
dc mici, ai uteciștilor de la 
termocentrala Paroșeni. Desi
gur tinerii acestei organizații 
mai au multe de făcut 
a ajunge la un nivel 
mitor. Comitetul U.T.C. 
bui, în continuare, să
sifice munca, să coordoneze 
astfel activitatea tinerilor in
cit ea să se desfășoare in
tr-un ritm susținut, toate ac
țiunile să fie pregătite minu
țios. Cu aportul tuturor tineri
lor, prin valorificarea resurse
lor de care dispun, în activita
tea organizației , U.T.C. de 
la termocentrala Paroșeni este 
necesar să se producă în 
scurt timp acel reviriment, de 
o necesitate evidentă, aștep
tat în mobilizarea tinerilor la 
o muncă rodnică în producție, 
disciplinată, precum și în ac
țiunile culturale și educative 
de masă.

juriști, colegi de muncă pă
rinți, prieteni, iar intr-un cadru 
festiv, emoționant, sărbătoriții 
sînt felicitați de colegi, de co
mitetul municipal al U.T.C. A- 
ceste manifestări sărbătorești 
se încheie cu 
pentru tinerii

— Unde au 
nea acțiuni ?

— Cele, mai 
la E.M. Aninoasa 
comercială, 
și Lupeni, 
acestea să 
bătorirea 
U.U.M.P. C.F.R., 
Vulcan și Uricani.

— In încheiere vă rugăm- să 
ne spuneți ce valori educative 
au aceste activități ?

— Cu aceste ocazii tinerii 
trăiesc clipe emoționante, de 
neuitat. Faptul că sînt încon
jurați de prietenie, dragoste, 
că li se acordă multă încrede
re și prețuire intr-un cadru 
larg, festiv crează stări afec
tive deosebite, trezesc dorința 
tinerilor de a se dovedi cetă
țeni demni, de a contribui 
toată forța și pasiunea la 
area bunurilor materiale 
spirituale ale societății.

Și, această dorință a 
materializată în fapte dezvă
luie puternice valențe morale.

reușite 
, la

Liceele 
ur-mînd i 

se organizeze săr- 
majoratului la 

în localitățile

1

ată și de neîhcadrarea în 
gradul de mecanizare preco
nizat. Dacă aceste cauze — 
la care ar trebui să mai adău
găm și pe cele de natură su
biectivă — nu au permis a- 
tingerea capacității de pro
ducție proiectate, pentru pe
rioada anilor 1973-1974-1975 
se impune un efort de redre
sare, în sensul recuperării u- 
nor rămîneri în urmă și o 
reprogramiare judicioasă a lu
crărilor de investiții pentru 
cincinalul actual, 
ceasta, în ceea 
dirijarea optimă a proceselor 
de producție și obținerea 
hei eficiențe sporite, o 
tribuție din ce în ce mai lar
gă o au metodele matematice 
moderne, mijloace 
în perfecționarea 
pla nificate.

Făcînd atpel la 
metode, conducerea 
ja a analizat recent lucrările 
de deschideri și pregătiri în 
vederea realizării sarcinilor 
viitoare, a.plicînd pentru a- 
ceasta un graf îmbunătățit 
PERT-GANTT, care permite 
atît eșalonarea executării în 
timp a lucrărilor cît și urmă
rirea operativă a execuției.

Graful mai prezintă avanta
jul planificării lucrărilor în 
rețea, tinînd în același timp 
seama de succesiunea con
jugată a lucrărilor, ca și dc 
duratele lor de executare, per- 
mițînd evidențierea lucrări
lor ce se înscriu pe drumul 
critic. Un astfel de . grafic 
este pentru conducerea uni
tății un fel de „numărătoare 
inversă".

Metoda 
supra 
intîrziere 
activitățile 
mul critic, 
întregului program și 
tru încadrarea în 
necesară neapărat 
duratei activităților 
conducînd în mod 
la îmbunătățirea și 
narea 
care.

In urma unei analize de a- 
cest iei, au rezultat lucrările 
de investiții necesare a se 
mai executa in anii 1973-1975 
și, de asemenea, lucrările care 
— fată de planul de sistema
tizare pot suferi amînări, 
fără a influența capacitatea 
de producție a minei.

De asemenea — lucru foar
te important — lucrări do 
construcții și montaje în va-

ne atenționează a- 
la.ptului că orice 

in execuție, la 
situate pe dru- 
afcctează durata 

că pen- 
timp este 
reducerea 

critice, 
nemijlocit 
perfecțio- 

activitătii do 'planffi-
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prețioase 
conducerii

asemenea
E.M. Dîl-
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cre-
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lor,

(Urmare din pag. 1)
„Carpați
..Roman"

loare de 
lei se pot

Studiind 
devansare 
nerii în funcțiune a unor lu
crări de investiții, datorită 
întîrzierilor înregistrate pînă 
în prezent, se constată că mi
na nu dispune de prea multe 
posibilități reale de punere 
în funcțiune în avans, ci va 
trebui să facă eforturi pentru 
a nu mai înregistra în viitor 
întîrzieri în execuție.

Analizînd graful calenda
ristic pe ani, trimestre și luni, 
so evidențiază lucrările-cheie 
asupra cărora trebuie să se 
îndrepte 
ția atît 
cît și a 
tiții :

© realizarea 
de deservire a 
4 Ia orizontul 
deschiderii și 
lelor subțiri din blocul II. in
tre orizonturile 350

solvenți ai școlii noastre sint 
actualmente elevi la liceele 
de muzică și arte plastice 
din Pitești, Tg. Mureș, Deva, 
Cluj și despre toți aflăm cu
vinte de laudă. E adevărat, 
relativ puțini dintre absol
venții noștri urmează cursu
rile unor astfel de licee și 
aceasta mai mult din motive 
familiale. Dar, chiar așa fi
ind, ei pleacă la încheierea 
școlii noastre cu solide cu
noștințe artistice, care le con
turează și mai pregnant per
sonalitatea".

Profesorul Vasile Molodeț, 
de Ia clasa de vioară, proas
păt absolvent al Conservato
rului din Timișoara, ne vor
bește minute în șir despre 
micuții săi elevi, despre pro
gresele lor vizibile de la o 
lună la alta. Aflăm, printre 
altele, că recitalurile de fe
lul celui de care aminteam 
la începutul rîndurilor noas
tre și care sînt organizate tri
mestrial la Casa de Cultură, 
sînt precedate dc numeroase 
microrecitaluri 
cadrul cărora se 
copiii nu numai 
tudini deosebite, 
vii se pregătesc 
tru sărbătoarea 
sfertului de veac 
să existență a Republicii și 
pentru festivitatea pomului 
de iarnă. Am mai reținut și 
faptul că alături de profeso
rii lor, multi elevi din! clase
le mari, caro au dat dovadă 
do calități muzicale, sînt an
trenați la diverse activități 
în cadrul Casei de cultură, 
oi fiind și membri ai orches
trei simfonice de pe lingă 
această instituție.

Privindu-i pe cei cine azi 
se pregătesc cu sîrguință ca 
să descopere sensurile 
subtilitățile artei gîndul

interne, în
produi toii

cei cii apti-
Acum, ele-
intens pen-
aniversării

de glorios-

blic, de comisarii sportivi 
internaționali, care au cons
tatat netemeinicia contestați
ilor făcute la adresa auto
mobilelor „Dacia 1300“. In 
cadrul conferinței de presă, 
organizată ulterior, directo
rul tehnic al uzinelor „Re
nault" precum și numeroși 
ziariști și concurenți străini 
au exprimat felicitări colec
tivului uzinei de automobi
le de la Pitești și piloților 
acesteia, pentru performan
țele înregistrate.

Este oare acest debut o 
simplă întîmplare ? Ingine
rul Emilian Popescu, condu
cătorul tehnic al grupului 
piloților de performanță al 
uzinei piteștene, mi-a decla
rat că mașinile prezentate 
în concurs nu s-au deosebit 
cu nimic față de cele 
seriile normale. Ele au 
doar echipate tehnic și 
tejate special, potrivit 
nor concepții proprii 
specialiștilor uzinei, 
toarse în 
urmează a 
atenție, în 
ționării în 
tomobilelor 
itoare. Acest sistem se 
daugă numeroaselor 
de de organizare și proce
dee tehnice, care au deter
minat an de an creșterea 
calității produselor între
prinderii U.A.P. „Dacia 
1300" se adaugă astfel măr
cilor de prestigiu din fami
lia autovehiculelor româ
nești. care cuprinde tipuri
le „Aro M—461" și Aro 
M—240", mașini consacrate 
de cîțiva ani printre cele 
mai bune autoturisme de 
teren din lume și învingă
toare detașate în raliuri 
desfășurate in Belgia, Fin
landa, R.F. a. Germaniei 
Franța. Olanda etc. Un Aro 
a fost singura mașină din 
istoria automobilului care a 
traversat Africa pe la E- 
cuator. prin junglă, deșert 
și mlaștini pe trasee necu
noscute. fără drumuri. Un 
Aro a fost singurul autotu
rism care, anul acesta, în- 
tr-un raliu ăl mărcilor, des
fășurat în Bavaria, a reușit 
performanța de a tracta 
mașinile „Tot-teren" ".le 
roncurenților uzinelor Volk
swagen, Citroen, Land Ro
ver. Ford și altele, împot
molite în mocirlă 1

Depășind dintr-o dată sta
diul ciocanului și nicovalei, 
automobilul românesc de

serie, la a cărui creație au 
gîndit (și gîndesc în conti
nuare) mii de cercetători, 
proiectanți, ingineri, tehni- 

‘ cieni și muncitori, a pornit 
pe drumul afirmării. Tîr- 
gurile internaționale la care 
au fost expuse 
le Dacia și Ari 
mioanele „Bucegi", 
păți" și „Roman", autobuze
le și autoutilitarele „TV" au 
adus satisfacția îndeplinirii 
unui deziderat : plasarea 
industriei românești de au
tomobile în rîndul acelora 
din țări cu o veche tradi
ție în materie.

automobile- 
o, autoca- 

„Car-

Autoca-
", „Bu- 

Diesel 
nu 

din 
altor peste 

presă
rare

cele mai diverse, 
mioanele 
cegi" și 
sînt, la drept vorbind, 
numai produsul uzinei 
Brașov, ci și al 
60 de întreprinderi, 
rate în întreaga țară 
realizează în cooperare mi
ile de piese și subansamble 
necesare unei mașini.

In uzinele noastre 
automobile, producția 
realizează pe linii 
te și conveere de 
La uzinele de 
ne din Brașov 
racteristică a tehnicii
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de 
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autoeamioa- 
aceustâ ea- 

con-
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fost 
pro- 

u- 
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Reîn- 
uzină, mașinile 
fi examinate cu 
vederea perfec- 

continuare a au- 
din seriile vi- 

a- 
meto-

M DEMARAJ
România, care a dat au

tomobilismului universal pe 
Dumitru Vusescu. precursor 
al autoturismului, formule
lor de articulații, amorti- 
zoarelor elastice și roților 
cu pneuri ; pe Gogu Cons- 
tantinescu, inventatorul mo
toarelor cu injectoare so- 
nice și ambreinjului auto
mat fără trepte de viteze ; 
pe Ilcnri Coandă care a 
creat forma modernă li au
tomobilului aerodinamic de 
azi ; pe Aurel Persu care a 
gîndit caroseria cu roți in
cluse în interiorul liniei 
aerodinamice și tracțiunea 
pe spate; pe Radu Mani- 
catide, proiectantul primu
lui automobil de mic litraj ; 
pe Marin Butculcscu. inven
tatorul roților duble pe 
spate, farurilor și suspen
siilor telereglabilc Și încăl
zirii cu aer cald a interio
rului caroseriei : pe Alexe 
Devasal, creatorul transmi
siei hidromotice. și-a ăpă- 
tat locul ce i se cuvenea în 
concertul universal al unui 
domeniu la a cărui dezvol
tare a contribuit și geniul 
său tehnic.

Industria românească de 
automobile, care dătează 
din anul 1954. cînd a înec 
put fabricarea la Brașov a 
primei serii de autocamioa
ne „SR. 101". s-a dezvoltat 
impbtuos, anfrenînd- activi
tatea unor sectoare dintre

temporane avansate este 
izbitoare și emoționantă. 
Numeroase mașini;
le, procedee și 
constituie invenții 
nești, unele medaliate 
diverse expoziții $j 
internaționale. Simultan 
dezvoltarea uzinei, n < 
cut și s-a modernizat 
ducția. S-a calculat că. 
1970, producția 
a fost obținută 
Acum, de pe 
automatizate și 
coboară la 
Un autocamion, 
tatea productivă 
crește. La finele [cincinalu
lui, producția anului 1954 se 
va realiza în 7 zile, t’e în
seamnă uzina dini Brașov 
ne demonstrează sintetic ci 
tev-a cifre: circa 160 de ti
puri de autocamioane în 200 
dc variante, din care 13 ti
puri de bază ale ' Vehicule
lor „Roman" Diesel : o ma
re parte din izrocltieție des
tinată exportului în peste 
20 de țări.

Imaginea trepidantă 
mașinilor electronice, 
comandă program și 
televiziune, a preselor 
șe, instalațiilor tie sudură 
și vopsire automată este în 

bucu- 
car'e 

i pro- 
Asia. 
Sud.

agregu- 
ieiinologii 

româ- 
la 

tîrguri 
cu 
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pro- 

. în 
anului 1954, 
în i 12,6 zile, 

convcerele 
mecanizate, 
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Dar capaci- 
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tîlnitfi și la uzinele 
reștene .. Autobuzul", 
exportă 75 la sută din 
dttcția sa în Ruroptt. 
Africa și America dc

Pnn< ipalul importator : 
Germană, tară în care 
circulă peste 10 000 dc au
tovehicule cu marea „TV“, 
simbolul întreprinderii bu- 
cureștene.

La Cîmpulung, o altă u- 
zină face mîndria inventi
vității unui popor. Aici se 
nasc, în tact de ceasornic, 
celebrele Aro. „Taurii Ca-r- 
paților", cum sîn.t deniuinite 
în America de Sud. Crea
ție integral românească, 
robustele mașini pentru ori
ce teren sînt solicitate în 
peste 50 de țări de pe toa
te continentele. Primul 
I.M.S., fabricat în 1957, a 
parcurs aproape IJn milion 
de kilometri și probabil ar 
mai fi mers încă, dacă ci
neva 
așeze 
piesă de muzeu. Do la acest.

- prim exemplar 
fost greu, 
o glorie 
puține 
clin lume au cunoscut-o. Ce 
înseamnă această glorie ? 
Ei bine, 95 la sută din pro
ducție este destinată satis- 

avalanșei de cerințe 
pentru export.

In 1968. industria româ
nească de automobile a 
marcat un nou pas înainte : 
a început fabricația autotu
rismelor de oraș, purtînd 
binecunoscuta 
cia". Actualul 
realizat într-o 
modernă, este 
milat.

Ce rezervă viitorul 
triei noastre dc autovehicu
le ? Mai întîi o creștere 
substanțială a producției. 
La sfîrșitul cincinalului, vom 
realiza anual aproximativ 
38 000 c'e autoturisme Și 
55 000 de autocamioane, au
tobasculante și autotractoa
re. Concomitent, fabricația 
urmează a fi mult diversi
ficată, incluzând autoca
mioane „Roman" Diesel de 
pînă la 80 de tone, autobu
ze de mare capacitate, va
riante de autoturisme „Aro" 
și .Dacia".

Perfect ionarea permanen
tă a tehnologiei și produse
lor industriei noastre de 
automobile este nu Un de
ziderat, ci o 
lucru, vădind dorința afir
mării care-i animă pe zecile 
de mii de muncitori, ingi
neri, tehnicieni, cercetători, 
pro'ectanți, înregimentați in
tr-un sector de activitate, al 
cărui viitor se întrevede mai 
mult decîl promițător.

nil s-ar fi gîndit să-1 
pe un piedestal, ca

urcușul a 
dar răsplătit cu 

■ vertiginoasă, cum 
tipuri de automobil

, facerii

ma-rcă 
tip 

uzină 
treptat

„Da- 
Dacia, 
foarte 

asî-

indus-

manieră de

și 
se 

întoarce cu decenii în urmă 
la timpul cînd în Valea Jiu
lui nu existau decît : cîțiva 
profesori improvizați ’ care 
predau particular ore [de mu
zică sau artă plastică fiilor 
unor oameni care puteau 
să-și permită luxul acosta. 
De o școală de .specialitate 
nici pomeneală. Astăzi, Școa
la do muzică și arte plastice, 
instalată în somptuoasa vilă 
a unui fost senator, este des
chisă larg fiilor de mineri, 
ingineri, intelectuali, funcți- 
>nari care găsesc aici un 

cadru adecvat pentru culti
varea aptitudinilor și gustu
lui artistic. Deja clădirea a- 
fectată școlii a devenit ne
încăpătoare pentru marele 
număr do copii care n frec
ventează după oriile de 
cursuri de Ja școala genera
lă. Rezultatele strădaniilor 
lor și a profesorilor sînt e- 
locvento. 
muzicieni 
adevărați 
și ani de
răta 
consemnăm 
Școala de 
plastice — 
Republicii 
generație de 
practicieni, nu 
templatori ai artei 
să devină oameni multilate
ral pregătiți, 
la tot ceea ce 
sufletul, ■/ nabili 
ruiască cu toate
le și resursele lor măreței o- 
pere de edificare a societății 
noastre socialiste multilate
ral dezvoltate.

@ deschiderea și 
rea stratelor subțiri 
curile IV și V etc.

Corelînd lucrările 
chidere cu pregătirea noilor
capacități dc producție, apare 
necesitatea urgentării 
rilor de pregătire a unor noi 
fronturi ca: abatajul nr. 0 și 
nr. 1 din stratul 3, blocul II 
între'orizonturile 480-440, pre
gătirea stratului 5 din blocul 
II la orizontul 440. și 400 ș.a.

O problemă care va trebui 
să-.și. găsească rezolvarea în 
cadrul colectivului minei va 
rămîne totuși adoptarea unor 
noi soluții menite să scurteze 
termenele de execuție ale u- 
nor lucrări și aceasta în sco
pul optimizării eșalonării atît 
pentru investiții cît și 
lucrările de pregătire, 
narea forței de muncă, 
lajelor, a materialelor 
pale.

In 
Iii lor 
baza 
în cazul schimbării 
iuții tehnice, graful se reac
tualizează. Metoda de progra
mare utilizată 
cierea ia timp 
îndeplinire a 
gram și oferă 
posibilitatea de a interveni 
cu măsuri eficiente în scopul 
realizării în termenele pre
scrise.

Partidul și statul nostru pu
ne pe primul plan al preocu
părilor activitatea de perfec
ționare a conducerii planifi
cate. In domeniul investițiilor, 
conducerea E.M. Dîlja va tre
bui să se integreze în planul 
de perspectivă al minei, folo
sind, în munca sa metodele 
moderne de programare, ca 
pîrghie importantă în crește
rea eficienței economice 
tregii activități a minei.

cazul modificării 
inițiale care au 
programării, precum 
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so-
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culți, sensibili, 
înnobilează 
să se dă- 
cunoștințe-

Soarele răsare 
și apune la ora 
trecute din an 
rămase ■— 11.

In ultima perioadă s-a con
statat că unii cetățeni din ca
drul municipiului Petroșani s-au 
deplasat la miliția județului 
Flunedoara, serviciul circula
ție, pentru rezolvarea unor 
probleme ca : radieri și ima- 
triculări de autovehicule, exa
minări pentru obținerea de 
permise de conducere, restitu
iri de permise de conducere, 
în alte zile docil cele progra
mate, ori cînd nu. mai există 
serviciu la ghișeele respecti-

Pentru a evita deplasarea i- 
nutilă a cetățenilor din muni
cipiul nostru la Deva, reamin
tim pe această cale că progra
mul ghișeelor serviciului cir
culație din cadrul miliției ju
dețului Hunedoara este 
torul:

Miercuri orele 
Joi orele 
Vineri 
aceste

și se 
două i

Bijuterii muzicale , 22,00 H,i- 
liojurnal; 22,30 Concert de 
-cară ; 2'1,00 Buletin de știri; 

03—6,00 Estrada nocturnă.

@ 1965 — A fost înființat 
Consiliul National al Cerce
tării Științifice (azi Consiliul 
Național pentru Știință 
Tehnologie) @ 1972 
U.R.S.S. „Ziua literaturii" @ 
1960 — In Vietnamul de sud 
a fost creat Frontul Național 
de Eliberâre —■ F.N.E.

F E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie ; Provincialii ; Republi
ca : Directorul ; PETRILA : 
II cunoașteți pe Urban ? I.O- 
NEA — Minerul : Asediul ; 
VULCAN : Secretul cifrului ; 
I.UPENI — Cultural : Mania 
grandorii ; Muncitoresc : Ba
talionul invizibil ; URICANI: 
Femei în ofsaid.

6,00 Muzica șt actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Viața cărți
lor ; 10,00 Buletin de știri ;
10,05 Itinerar folcloric pe 
Valea Trotușului ; 10,30
Vreau să știu; 11,00 Buletin 
dc știri; 11,05 Muzică ușoa
ră de Vasile V. Vasilache ; 
11,15 Consultație juridică;
11.30 Suită de balet de Max 
Reger ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 fntîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prînz ; 14,00
Lucrările compozitorilor noș
tri ; 14,40 Din operetele lui 
Lopez ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Tribuna radio ; 15,15
Muzică populară ; 15,30
Piese dd estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Te preamă
rim, iubită tară 1 ; 16,35 La 
microfon, Doina Spătaru și 
Ștefan Voronov ; 17,00 Tine
rețea Ia puterea 5 000 000 ; 
17,20 Uvertura la opera ..Ne
vestele vesele din Windsor";
17.30 Viers de doină și de 
joc; 18,00 Orele serii; 20,10 
Zece melodii preferate ; 20.50 
Cintece 
late de 
21,00 
21,25 Moment

năsăudene interpre- 
Marioara Precup , 

Revista șlagărelor ; 
poetic ; 21,30

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Bucureștiul necunoscut, 
Prietenii lui Așchiuță ; 
Publicitate ;
Curs de limba france

ză lecția a 34-a;
Comentariu la 40 de 

steme — Județul Timiș; 
Telecinemateca 
tru oopii : „Moș 
fă". Nota 2 la 
rnetică ; 
Tehnic-club 
Telejurnal ;
Deschiderea emisiunii 
de după anniază. Curs 
de limba germană — 
lecția a 32-a ;
Pentru sănătatea dv.; 
Întrebări și răspun
suri ;
Tragerea Pronoexpres; 
Timp și anotimp în a- 
gri cui tură;

19,05 A 12-a aniversare a 
creării Frontului Națio
nal de Eliberare din 
Vietnamul de sud;

19,15 Publicitate ;
\ ■

pen-
Geri-
arit- 22,40

18,00
18,10

micii 
insă

■ ani
i a- 

Deocamdată, 
cu satisfacție că 
muzică și arte 

creație a anilor 
— modelează o 

pasionați 
numai con- 

dornici

1001 de seri ;
Telejurnal, 
aniversării
- Cronica 

ceri ;
Planul pe '73 — 
nivelul ramurii, 
oul de 
Handbal 
Steaua 
în „Cupa 
Europeni", 
ne directă 
iești (repriza 
Comentariu la 40 
stenic Județul 
cea ;
Telecinemateca : 
mîinile pe oraș", 
ducție a studiourilor 
cinematografice italiene 
Cu ; Rod Steiger, Salvo 
Randonc, Guido 
berti ;
„24 de ore".

muncă ; 
masculin

Oppsal Oslo 
Campionilor 
Transmisiu- 
de la Plo 

a H-a); 
de

Tul-

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrale in cursul ziiei 
ieri:

îl! 

dc

@ Petroșani —2 gr ide

© Paring —4 grade

PENT-RU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme rece, cu 
cerul variabil. Vini slab 
din sector®! nordic.
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R.P. Polonă

U.R.S.S

p*

Manifestări peste R.P. Bulgaria■ Klucrărilor sesiunii de

consacrate aniversării Adunării Populare
a R.P. Bulgaria

de
li-
a-

în 
ir-

DIN URILEULTIMELE ȘTIRI

Potrivit unor statistici re
cente, în anul oare a trecut, 
liniile de -transport rutier 
din R.P. Polonă au ajuns la 
617 000 km. In această pe
rioadă numărul pasageri
lor care au beneficiat 
serviciile celor 14 600 de 
nii, de transport rutier a 
juns la 1,5 miliarde.

La sfîrșitul anului 1971 
șoselele Poloniei circulau 
29 000 de autocamioane.

sigură aprovizionarea ritmi
că a fabricilor de zahăr. De 
asemenea a început expe
rimentarea unor comoine 
perfecționate pentru recol
tarea trestiei, oare urmează 
să înlocuiască în anii urmă
tori munca manuală.

NAȚIUNILE UNITE 19. — 
Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite ; Plenara «Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat, 
ședința de 
proiecte 
tate de 
alte 31 
punctul 
intitulat 
sa în spiritul respectului față 
de drepturile și libertățile fun
damentale ale omului, proble
mele și nevoile sale, partici
parea sa activă la dezvoltarea 
națională și cooperarea inter
națională".

Adoptarea celor două pro
iecte marchează recunoașterea 
inițiativelor și eforturilor con
secvente ale României, în
dreptate spre promovarea co
laborării internaționale în do
meniul de importanță majoră 
al educării tineretului in spi
ritul idealurilor de paGe și 
progres social, al participării 
tinerei generații Ia activități
le de dezvoltare națională și 
cooperare internațională.

Prima rezoluție, vizînd trans
punerea în viață a Declara- 
rației Națiunilor Unite cu pri
vire la promovarea in rindu
rile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare — 
document elaborat de România 
și adoptat în unanimitate de 
Adunarea Generală în anul

în 
luni, ceie două 

de rezoluție prezen- 
România, împreună cu 
de state membre, la 
de pe agenda sesiunii 
..Tineretul", educarea

1965 — „cere statelor, orga
nismelor interesate ale Nați
unilor Unite și agențiilor spe
cializate ale O.N.U. să acor
da o mai mare atenție trans
punerii în viață a prevederi
lor Declarației, in special in 
stabilirea politicii și progra
melor privind tineretul". Tot
odată, Adunarea Generală a- 
dresează un apel solemn tu
turor statelor, precum și or
ganizațiilor internaționale gu
vernamentale și neguverna
mentale cu statut consultativ 
pe lîngă Consiliul Economic 
și Social să întreprindă acți
uni adecvate pentru a 6ădi 
in rindurile tineretului respec
tul față 
diferent 
să, sex 
ție față 
devotament 
de pace, libertate 
și față de cauza drepturilor o- 
mului.

Cea de-a doua rezoluție, 
privitoare la „Multiplicarea ca
nalelor de comunicație cu ti
neretul și organizațiile sale 
internaționale" relevă necesi
tatea îmbunătățirii actualelor 
metode de comunicație și co
operare între Națiunile Unite 
și tineretul lumii, a sporirii 
rolului O.N.U. în dezvoltarea 
contactelor și legăturilor din
tre organizațiile naționale și 
internaționale ale tineretului.

de toți oamenii — in- 
de 

sau
de

naționalitate, ra- 
religie, considera- 
valorile umane, 

față de idealurile 
și progres

TIRANA 19 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Repu
blicii în România, Ia galeri
ile de Artă din Tirana, s-a 
deschis expoziția de pictu
ră românească cuprinzînd 
lucrări ale artiștilor plastici 
Michaela Eleutheriade și 
Gheorghe Ionescu.

La vernisajul expoziției au 
asistat Mantho Bala, adjunct 
al ministrului invățămîntului 
și culturii și președinte al 
Comitetului de artă șl cultu
ră și alte persoane oficiale. 
Au vorbit pictorul albanez 
Foto Stame și artistul ro
mân Gheorghe Ionescu. La 
deschiderea expoziției a fost 
prezent de asemenea, amba
sadorul României la Tirana, 
Ion Stoian.

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres). — Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, Ambasa
da țării noastre la Buenos 
Aires a organizat o conferin
ță de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai ziare
lor centrale argcniiniene și 
ai principalelor posturi 
radio.

Ambasadorul român, 
tor Florescu, a tăcut o 
punere asupra însemnătății 
atestui eveniment, evidenți
ind succesele obținute de po
porul român în anii de după 
proclamarea Republicii, in 
domeniile politic, economic 
și social, in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cola
borare cu statele din întrea
ga lume.

de

Vic-
ex-

NICOSIA 19 (Agerpres). — 
In orașul cipriot Famagusta 
a avut loc, luni, o seară cul
turală românească dedicată 
sărbătoririi a 25 de ani de la 
instaurarea Republicii.

Cu acest prilej, însărcina
tul cu 
niei în 
vorbit 
istorică 
pre succesele dobîndite 
poporul român in cei 25 de 
ani care au trecut de Ia pro
clamarea Republicii. A. 1 am- 
brias, secretarul districtului 
Peo, care ne-a vizitat țara, 
a împărtășit asistenței im
presiile sale despre realiză
rile României socialiste și a 
subliniat relațiile prietenești 
care se dezvoltă în toate do
meniile intre poporul român 
și poporul cipriot.

aiaceri a.i. al Româ- 
Cipru, Ion Angliei, a 
despre semniiicația 
a sărbătoririi și des- 

de

SOFIA 19. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : Marți, s-au 
încheiat la Sofia lucrările ce
lei de-a cincea sesiuni a Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria. In urma dezbaterilor, des
fășurate tim.p de două zile, 
deputății au adoptat legea pla
nului unic de dezvoltare so- 
cial-economică a R. P. Bulga
ria și legea cu privire la bu
getul de stat pe 1973. Aduna
rea Populară s-a pronunțat 
pentru adoptarea hotărîrii Ple
narei
P. C.
terea
gram

din decembrie a C.C. al 
Bulgar cu privire la creș- 
nivelului de trai ca pro- 
național.

din 
fost inaugurat 

pentru 
de 
va 
de 

indus- 
pînă 

impor-

In localitatea Belovo 
Bulgaria a 
un mare combinat 
producția de hirtie și 
materiale derivate. El 
produce mari cantități 
hirtie de ambalaj și 
trială care constituia 
în prezent obiectul 
tului.

In Uniunea Sovietică s-a 
anunțat intrarea în funcți
une a celei de a treia 
părți a uzinelor de autotu
risme din orașul Togliatti 
pe Volga. După ■ oum s-a 
mai anunțat, capacitatea de 
producție a întreprinderii 
va fi in stadiu final 
660 000 mașini pe an.

■ De la data intrării 
funcțiune, în anul 1967, 
zin-ele de pe Volga au pro
dus 500 000 de autoturisme 
„Jiguli". In prezent 
ducția zilnică este de 
de autoturisme.

pro-
I 3601

Cuba R.P. Ungară

In Cuba se desfășoară din 
plin Zafra (campania de re
coltare a trestiei de zahăr). 
In acest an continuă să se 
acorde o mare importanță 
mecanizării proceselor 
ocupă un mare volum 
muncă manuală. Sute
puncta de mecanizare a lu
crărilor de prelucrare prima
ră a trestiei au fost pregă
tite pentru receptionarea 
materiei prime. Fiecare din 
ele înlocuiește munca a 
cîteva zeci de oameni și a-

care
■ de 

de

ete
Bn-

instala- 
constrnirii 

reali-

La Institutul central 
cercetări nucleare de ia 
d ape sta a fost dat în func
țiune un reactor nuclear ex
perimental. Toate 
țiile necesare
reactorului au fost 
zate în R.P. Ungară.

La începutul lunii 
rie 1973, cercetătorii 
putea să realizeze cu 
rul reactorului o serie 
cercetări în domeniul fizi
cii nucleare, unele din 
legate de posibilitățile dez
voltării energeticii atomica.

ianua- ■ 
vor 

ajuto- 
de

ele

bom-

zoneSesiunea Sovietului Suprem
al U.R.S.S

PAPUA
acțiuni ale S.U.A. nu

DIN PRESA STRĂINĂ

pentru anul

capturat un număr de pi- 
americani.

continuare,

miniștrii de 
au dezbătut

Bai, Nam Ha, 
alte regiuni, 
forțele armate 
zonele atacate

Vinh Phu, Yen 
Quang Ninh și 
Ripostînd ferm, 
și populația din

doborît numeroase '«vioa-

Este greu de spus cum 
evolua dezbaterea

a- 
la

administrația- 
lui Thieu să 

mod public cereri 
pentru a submina a- 
a sabota aplicarea

privește
aceștia 

prevederile acordului

„Apollo-17

in legătură cu tranzac- 
negociată de companie 
administrația australia- 
in anul 1967. Paul La- 

ministrul minelor, a

vio-
0-
Și 

po- 
in

M.A. E. al R.D. Vietnam

FAPTUL DIVERS

©

fe
te

disputa in ziua

ener-
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con- 
cele

cabinet la- 
al premie-

a lunii 
i Ban jla- 
guvernului

săptămină 
Republica 

invitația <

© Secretarul general al 
Organizației Națiunilor Uni

te, Kurt Waldheim, va vizita 
în prima 
februarie, 
deșii, la 
acesteia.

condusă de regizo- 
Blaier. spectacole 
filmele Pădurea 
„Decolarea".

lucrănlgr pentru . e- 
aceslui proiect ...

agenția France Presse 
apreciată 1a doi ani.

© In urma
ției „France Presse". cei
buni sportivi europeni ai 
nulul 1972 au fost desemnați 
ciclistul belgian Eddy Merckx 
(te masculin) și atleta Renate
Stecher din R. D. Germană (la
feminin).

anchetei agen-
mai

a-

MOSCOVA 19 (AgefpreS).-- 
După cum informează 'agen
ția TASS, la Kremlin ș-au des
fășurat,-, luni și-marți, lucrările 
sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In ședința comună a celor 
două camere ale parlamentu
lui sovietic — Sovietul Uni
unii și Sovietul Naționalități
lor — Nikolai Baibakov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite-

tulul de Stat al Planificării, a 
prezentat nn raport'pe'margi
nea proiectului planului ecor 
nofrifei 'hatibnălepe 1973.- In 
continuare, Vasili Garbuzov, 
ministrul de finanțe, a pre
zentat proiectul bugetului de 
stat pe anul viitor. In urma 
dezbaterilor, deputății au 
probat legile cu privire
planul economiei naționale și 
la bugetul de stat pe anul ur
mător.

Declarația
în legătură cu bombardamentele violente 

efectuate de aviația S.U.A.
orașelor Hanoi, Haifong și a

împotriva 
altor regiuni

petrecut 
situat in 

insulei 
sub pro- 
și care 
indepen-

Reuniunile 
ministeriale 

de la Bruxelles

HANOI 19 (Agerpres). — 
Ministerul de Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicită
ții, la 19 decembrie, o decla
rație în care condamnă S.U.A. 
pentru bombardamentele 
lente efectuate împotriva 
rașelor Hanoi și Haifong 
a altor regiuni și pentru 
zitia pe care se situează 
problema vietnameză.

Incepînd din seara zilei de 
18 decembrie și pînă în di
mineața zilei următoare — 
relevă declarația — avioa
nele S.U.A., inclusiv 
bardiere strategice de 
„B-52“, au efectuat sute 
raiduri, atacînd, în 
petat, numeroase 
Hanoi, Haifong și 
vinciile Ha Tay

mai mari lăcașuri ale artei lumii - 
. ........... , _ „Metropolitan Museum of Art" din 

New York - au hotărît să organizeze mari expoziții internaționale 
— a anunțat ministerul culturii al Franței, Jaques Duhamel.

Ministrul francez a anunțat, totodată, că cele două muzee 
au convenit să creeze un... „super-muzeu". Prima manifestare 
concretă a acestei colaborări va fi, la sfîrșitul anului 1973, or
ganizarea, la Paris, a unei expoziții de tapiserie medievală, ur
mind ca, în anul 1974, să fie deschisă o retrospectivă consacra
tă exponenților prestigiosului curent expresionist.

PARIS. Două din cele 
Muzeul Luvru din Franța și

Un scurt episod 
in Papua (teritoriu 
partea orientală a 
Noua Guinee, aflat 
tectorat australian 
urmează să devină 
dent anul viitor —• n.r.) ilus
trează stadiul dificil al rela
țiilor dintre noul guvern lo
cal și compania „Bougain
ville Copper-R.T.Z.", a cărei 
mină de cupru a început să 
producă în acest an și do
mină in prezent economia 
națională.

Cu puțin timp înainte ca 
ceremonia oficială de inau
gurare a minei să fie revo
cată, un membru al cabine
tului și o altă personalitate 
a coaliției guvernamentale 
și-au exprimat nemulțumi
rea 
ția 
cu 
na, 
pun, 
declarat că toate acordurile 
cu investitorii străini, in
clusiv cu compania „Bou
gainville Copper", vor tre
bui să fie re negociate după 
independență. John Mo
mis, influentul vicepreședin
te al Comisiei constituționa
le de planificare, a cerut, la 
rindul său, o revizuire a a-

cestor tranzacții, care sa in
cludă achiziționarea de că
tre stat a majorității acțiu
nilor.

Primul ministru, Michael 
Somare, a precizat, intr-un 
interviu, că Paul Lapun și 
John Momis au vorbit mai 
degrabă în calitate de mem-

strategiei dezvoltării. Papua 
a pășit acum pe calea unei 
depline autodeterminări in
terne, urmind să devină in
dependentă, iar in următoa
rele citeva luni, guvernul va 
trebui să-și definească poli
tica asupra problemelor 
cheie.

Nava spațială

a amerizat

HOUSTON 19 (Agerpres). — 
Nava spațială „Apoilo-17“ a a- 
merizat la ora 19,25 GMT, în 
Oceanul Pacific, într-o zonă 
situată la aproximativ 640 km 
sud-est de Arhipelagul Samoa. 
Operațiunea de amerizare a 
fost precedată, cu aproximativ 
1 minut și jumătate, de des
chiderea a două parașute de 
frînare și apoi a altor 3 para
șute, care au asigurat ameri
zarea lentă a capsulei „Ameri
ca" în apele oceanului.

bri ai Parlamentului, decit 
ca reprezentanți ai cabinetu
lui și că guvernul nu a dis
cutat incă problema atitudi
nii față de compania „Bou
gainville Copper". El a afir
mat că, atunci cind Papua 
autonomă sau independentă 
va apela la capital străin, 
guvernul va trebui să se a- 
sigure că acesta este astfel 
obținut incit să corespundă 
realmente necesităților popu
lației locale.

Aflindu-se în postul de 
prim-ministru numai din 
aprilie, in fruntea unei coa
liții, Somare nu a elaborat 
incă o politică asupra inves
tițiilor străine și asupra mul
tor aspecte importante

va 
asupra 

investițiilor de capital stră
in. Se conturează, totuși, do
uă curente de opinie pentru 
o poziție fermă. Unul, care 
privește orice proiect impor
tant, este al acelor locuitori 
ai insulei care consideră că 
un guvern independent va 
trebui să adopte față de ma
rile corporații străine o li
nie mai fermă decit cea pe 
care a avut-o administrația 
australiană cu compania 
„Bougainville Copper". A- 
ceastă opinie a căpătat pen
tru prima dată pregnanță in 
august, cind a fost dat pu
blicității un proiect de ra
port întocmit de o misiune

a Băncii Mondiale șt a Pro
gramului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare. Proiectul 
recomanda inițierea mai ur
gentă a unor măsuri in ve
derea renegocierii acordu
lui de la Bougainville.

Există o părere larg răs- 
pindită in rindurile locuito
rilor din Papua că țara nu 
obține atit cit ar putea din 
exploatarea minei din Bou
gainville. Criticile sînt con
centrate asupra scutirii com
paniei „Bougainville Cop
per" de impozite pină in a- 
nul 1980. Unii adaugă că es
te necesar ca țara să dețină 
cel puțin 51 la sută din ac
țiunile marilor intreprinderi 
care exploatează resursele 
sale naturale.

Cea mai puternică este 
presiunea exercitată de 
populația insulei Bougain
ville, unde trăiesc 85 000 din 
cei 2 milioane și jumătate 
de locuitori ai teritoriului 
Papua. Populația din zona 
in care se află mina opune 
o puternică rezistență com
paniei amintite, fiind vizibil 
că orice compensații nu o 
pot consola intr-adevăr pen
tru pierderea pământului 
său.
(■„The Financial Times'-)

BRUXELLES 19 (Agerpres). 
Marți, au continuat, la Bruxel
les, lucrările triplei sesiuni 
ministeriale a 
lărgite, la care 
niștrii afacerilor 
agriculturii și ai 
lor. Consentînd 
dezbaterilor din 
țelor de dimineață, 
France Presse relata că mi
niștrii nu au făcut nici un fel 
de progres asupra probleme
lor înscrise pe ordinea de zi. 
Miniștrii transporturilor, du
pă ce au eșuat să ajungă la 
un acord în ce privește greu
tatea și dimensiunile camioa
nelor de transport, au hotărît 
să amine disputa 
viitor.

In ce 
externe, 
pe larg 
de asociere a Ciprului la Pia
ța comună.

triplei
Pieței comune 
participă mi- 
externe, ai 
transporturi- 

rezultatele 
cursul ședin- 

agenția 
că

I
I

Pehang și 
părăsească 
inundațiilor

ifj In cadrul Zilelor iilmu- 
românesc", in cunoscute- 

centre industriale din ba
zinul silezian — Katowice și 
Czestochowa, și in localita
tea Ciechanow din voievoda
tul Varșovia au avut Ioc, in 
prezența delegației de cineaști 
români 
ml Andrei 
de gală cu 
pierdută" și

(Ț, Emirul Issa Bin Salman 
Al-Khalifa, șeful statului Bah
rein, a inaugurat, pe insu
la Sitra, lucrările pentru cons
truirea unei uzine electrice și 
de desalinizare a apei mării. 
In faza finală, această uzină va 
satisface în întregime nevoi
le țării fină la sfîrșitul seco
lului în ceea ce privește a- 
provizionarea cu apă și 
gie electrică.

© In cursul lunii noiembrie, 
patrioții din Guineea Bissau 
au scos din luptă peste 200 
de militari inamici — rnențio-

KUALA LUMPUR. Mii de familii din Kelantan, 
din alte state ale Malayeziei au fost nevoite să-și 
locuințele și să se evacueze în alte regiuni, în urma 
provocate de ploile musonice. Cel mai ridicat nivel al apelor a 
fost înregistrat in statul Kelantan. Unități ale armatei, echipe 
speciale ale Crucii Roșii au intervenit pentru a acorda un prim 
ajutor familiilor din regiunile sinistrate.

BAGDAD. Celebrul navigator norvegian Thor Heyerdhal, 
care a participat la o serie de expediții solitare pe navele 
,,Kon-Tiki", „Rha II" și „Rha III", a sosit în Irak pentru a efec
tua un turneu de informare în diversele locuri arheologice din 
această țară. El va vizita, cu acest prilej, regiunea Al Ahwar și 
se va întîlni cu membrii echipei italiene care turnează în pre
zent, un film despre călătoria lui Marco Polo.

Regiunea Al Ahwar, care se întinde pe mai multe mii de 
kilometri patrați, a devenit celebră prin vestigiile unor vechi ci
vilizații.

CIUDAD DE MEXICO. Litoralul estic al Mexicului a fost 
bintuit de un puternic uragan. Viteza viatului a ajuns la 250 km 
pe oră. In orașul Veracruz, situat la circa 300 km de capitala 
țării, uraganul a perturbat aprovizionarea cu energie electrică și 
apă potabilă ; aproximativ 500 de clădiri au fost aproape com
plet distruse. Toate porturile situate în Golful Mexic au fost în
chise. Două nave de pescuit, împreună cu echipajele lor. au dis
părut fără urmă în apropierea coastelor mexicane.

neaza un comunicat al Par
tidului African al Independen
tei din Guineea—Bissau și
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), dat publicități
la Alger. In ciuda bombarda
mentelor masive intreprinse
de aviația portugheză asupra 
regiunilor eliberate 
rată in < 
patriotice 
operațiuni 
unor tabere 
ce și 
unități

se a- 
comunicat — forjele 

■ au lansat 75 de 
ofensive împotriva 

fortificate inami- 
asupra pozițiilor unor 
portugheze.

Ministerul Aiacerilor 
Externe al Republicii Mal- 
gașe a dat publicității, marți, 
o declarație in care se arată 
că Republica Malgașă și 
Republica Democrată Viet
nam au hotărit să stabileas
că relații diplomatice 
nivel de ambasadă.

© Marți, noul 
burist australian 
rului Gough Whitlam a de
pus jurămintul. Șeful gu
vernului și-a rezervat porto
foliul afacerilor externe. Vi- 
cepremierul Lance Bărnstd 
este, de asemenea, ministru 
al apărării, iar în funcția de 
ministru de finanțe a fost 
numit Frank Crean. Cabine
tul premierului Whitlam este 
alcătuit din 26 de miniștri.

@ Bernard Clarjiri, dele
gat itinerant al U.N.E.S.C.O., 
care s-a aflat înlr-o vizită la 
Damasc, a discutat cu oficia
litățile siriene un protect 
privind folosirea unui sa'elit 
artificial pentru difuzarea de 
informații 
ara be.

Durata 
xecutarea 
relevă 
... este 
La realizarea lui vor contri
bui 18 state arabe și șapte a- 
fricane.

@ Violonistul român Ion 
Voicu a concertat la Vienă 
sub bagheta dirijorului iu
goslav, Gika .Zdravkovici. Pu
blicul aflat în marea sală de 
concerte a clădirii Societății 
prietenilor muzicii, „Musik- 
verein", a aplaudat ou căldu
ră pe interpretul român.

© Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Noua 
Zeelandă. Iosif Gheorghiu, a 
fost primit de Norman Kirk, 
primul ministru și ministrul 
de externe neozeelandez. cu 
prilejul încheierii misiunii 
sale diplomatice în această 
țară. La întrevedere a parti
cipat și F.H. Cerner, secretar 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne. De asemnea, ambasa
dorul român a fost primit în 
audiență și Denis

au
ne și au scos din luptă sau 
au 
loți

In continuare. declar iți a 
amintește că, Ia 20 octombrie 
1972, guvernul S.U.A. [ a că
zut de acord cu guvernul R.D. 
Vietnam asupra textului unui 
acord privind încetarea răz
boiului și restabilirea Păcii 
ih- = Vietnam. Dar;' ffiîediaț după 
aceasta — arată declarația — 
guvernul S.U.A. a refuzat să 
semneze ăcdrdiil și a între
prins o serie de acțiuni prin 
care prevederile acestuia e- 
rau violate, introducînd mari 
cantități de armament și zeci 
de mii de consilieri militari in 
Vietnamul de Sud. Totodată, 
S.U.A. au intensificat războiul 
în araîndouă părțile Vietna
mului. Recent, in întrevederi 
confidențiale cu reprezentanții 
R.D. Vietnam, partea 'ameri
cană a cerut modificarea mai 
multor puncte- din conținutul 
acordului. De asemenea, S.U.A. 
au îndemnat 
marionetă a 
emită în 
absurde, 
cordul și 
sa.

Aceste ___ _
pot îmbunătăți situația lor cri
tică în Vietnamul de sud, iar 
tentativele de a forța poporul 
vietnamez, cu ajutorul bom
belor și al obuzelor, să ac
cepte o soluționare a proble
mei vietnameze 
cerute de 
reprezintă 
nică

in condițiile 
partea americană 

o încercare zadar- 
— se arată în declarație. 

Poporul vietnamez a face să 
eșueze in mod complet încer
cările S.U.A. de a negocia de 
pe o poziție de forță, precum 
și toate manevrele lor de la 
masa conferinței. Poporul viet
namez dorește pacea în 
djții de independență 
bertate.

Blundell, guvernatorul gene
ral al Noii Zeelande. Convor
birile au subliniat dorința si 
posibilitatea dezvoltării 
tinue a relațiilor intre 
două țări.

• -La sediul FIAB din Miin- 
clien, a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor sferturilor de 
finala ale „Cupei Cupelor" la 
ba •The': masculin.

Echipa Steaua. București 
juca in grupa. B alături 
fo r m a ț i i 1 e J u go p 1 as ti k a 
și Juventud Badalon.a 
nia). Din grupa A fac 
echipele Mobilquattro 
no, Spartak Brno și 
Leningrad.

întâlnirile Se vor juca du.pă 
sistemul turneu (tur și retur) 
intre 10. ianuarie și 14 
bruarie 1973.

Finala se va 
de 20 martie.

va 
de

Split 
(Spa- 
par te 
Mila- 

Spartak

© In urma anchetei agen
ției „France Presse". cei mai 
buni sportivi europeni ai a- 
nulu) 1972 au fost desemnați 
ciclistul belgian Eddy Merckx 
(te masculin) și atleta Renate 
Stecher din R. D. Germană (la 
feminin).
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