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Muta Comisiei centrale de partid șl de 
stat pentru elaborarea prognozelor 
de dezvoltare economică și socială 

a României
h> rtua de 26 decembrie a.c. a avut loc. la Comitetul 

Central al P.C.R.. ședința Comisiei Centrale de partid și de 
stat pentru elaborarea prognozelor de dezvoltare economică 
ți socială a României.

Ședința a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președintele Consiliului de Stat, 
președintele Comisiei Centrale de partid și de stat pentru 
elaborarea prognozelor.

Au fost supuse discuției proiectul prognozei macroeco
nomice preliminare a dezvoltării României pînă in anul 1990 
ți primele estimări privind cincinalul 1976-1980, elaborate pe 
baza orientărilor stabilite de Conferința Națională a P. C. R 
din acest an.

in cadrul ședinței, au luat cuvintul tovarășii Bujor Almă- 
țan. Ioan Avram. Ion Ursu. Mhail Florescu, Nicolae Agachi. 
Ion Crăciun. Angelo Miculescu, Vasile Patilineț. Constantin 
Băbălău, Ion Cosma. Paul Niculescu-Mizil. Gheorgbe Stoica. 
Miron Constantinescu. Petre Lupu.

In încheiere, a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a prezentat principalele orientări ale dezvoltării Româ
niei în perspectivă și a indicat direcțiile către care să-și în
drepte activitatea Comisia Centrală și comisiile pe ramuri.

Medalia
„25 de am de la 

proclamarea 
Republicii"

După cum s-a mai un ițat, 
cu prilejul aniversării a 25 "te 
ani de la proclamarea Republi
cii Populare Române, Con,șj- 
1 iul de Stat al Republicii Socia
liste România a emis un de
cret .privind instituirea nțedâH- 
ei „25 de an.) de la proclama
rea Republicii",

Medalia »25 de ani de la 
proclamarea Republicii" se 
conferă persoanelor care au 
adus o contribuție deosebită 
la lupta pentru libertate, de
mocrație și progres social, la 
instaurarea și consolidarea 
Republicii, la înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, de apărare a patriei șt a 
cuceririlor revoluționare ah» 
poporului.
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Manifestări 
închinate 

marii 
sărbători

Spectacol 
al artiștilor 

amatori
In sala de apel a Exploa

tării miniere Vulcan, for
mațiile artistice de- amatori 
ale clubului din loca
litate (muzică populară, 
dansuri, muzică ușoară, so
liști) oferă azi minerilor, la 
ora schimbului, un specta
col muzical-coregrafic. Ac
țiunea, alături de alte ma
nifestări cultural-artistice, 
este organizată în cinstea 
marii sărbători în preajma 
căreia ne aflăm — aniver
sarea unui pătrar de veac 
de Ia proclamarea Republi
cii. Sub semnul aceluiaș e- 
veniment este organizat și 
carnavalul pionierilor din 
oraș, care se va desfășura 
astăzi după-amiază în sa
la clubului sindicatelor din 
Vulcan.

„Te slăvim, 
Republică"

In sala bibliotecii Casei 
d® cultură din Petroșani 
are Ioc azi o seară de poe
zie patriotică „Te slăvim, 
Republică", dedicată ani
versării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii. A- 
ceasă acțiune literară va 
fi susținută de membrii 
cenaclurilor și cercurilor li
terare din Hunedoara, Deva, 
Petroșani și Dupeni, care vor 
citi din creații . personale 
inspirate din viața și reali
tățile socialiste, de memo
rabilul eveniment istoric

Momente 
comemorative 

în școli
In aceste zile, elevii Șco

lii generale nr. 2 din Lu- 
peni se pregătesc cu însu
flețire pentru a întîmpina 
și sărbători aniversarea u- 
nui pătrar de veac de la 
proclamarea Republicii, e- 
veniment cu largi și pro
funde semnificații pentru 
viața lor. Vineri, in școală 
va fi susținută o expunere 
avînd ca temă evoluția vie
ții politice, social-economi- 
ce. cultural-artistice. ritmul 
intens și susținut de dez
voltare oglindit și de siste
mul de învățămînt in cei 25 
de ani — vîrsta Republicii. 
In continuarea manifestării 
școlare va avea loc un 
bogat program artistic pre
zentat de elevi (recitări, 
montaj literar, gimnastică 
artistică, dansuri populare).

Acțiuni similare, dedica
te apropiatului eveniment, 
sînt organizate în toate 
școlile Văii Jiului.

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

Colectivele Văii Jiului 
adaugă noi valențe realizărilor 

dobîndite în muncă
Colectivul F. F. A.

„Viscoza“ raportează

Planul anual îndeplinit 
la producția 

globală și marfă
Azi. 27 decembrie, a.c. harnicul colectiv de muncă 

i al F.F.A. ,.VISCOZA“ Lupeni raportează cu satisfacție și 
' mindrie. totodată, onorarea planului anual la indicatorii 

producție globală și producție marfă, urmind ca în ziua 
care va preceda aniversarea proclamării Republicii să se 
realizeze și producția fizică la fire viscoză pe 1972. Un 

, bilanț fructuos care vine să confirme reputația cîștigată 
• prin eforturi și dăruire de colectivul fabricii in anii 

rodnici de construcție socialistă.
1 In perioada care a mai rămas din anul curent, pe

lingă o judicioasă defalcare a planului pe 1973 la toți in
dicatorii, pe secții, sectoare și locuri de muncă, se va în
treprinde o analiză comună de către comitetul oamenilor

1 muncii, comitetul de partid și comitetul sindicatului pen
tru a stabili definitiv măsurile care se cuvin grabnic ma
terializate pentru ca planul pe 1973 să se îndeplinească 

i ritmic la toți indicatorii, începind cu prima lună a anului. 
! Un colectiv de specialiști din fabrică, bazat pe consultarea 
1 largă a colectivului, caută cele mai fertile căi de reducere 
i în continuare a normelor de consum în vederea încadrării
' în indicatorul de cheltuieli materiale pe 1 000 lei produc

ție mariă. unde exigențele pe 1973 sînl mult sporite.

! ■ ' T. ML.

Angajamentul a devenit faptă
In cinstea marii sărbători 

de la 30 Decembrie harnicul 
colectiv de electricieni din 
compartimentul de producție 
al mecanicului șef de la 
U.U.M.P. s-a angajat să exe
cute un transformator de 
1 000 KVA necesar cuptoru
lui de. topit oțel din turnătoria 
uzinei. Angajamentul a deve
nit faptă — transformatorul 
a fost terminat și predat tur

„linia de front pentru producția anului viitor este 
asigurată la Paroșeni! “ declară oamenii minei

Atunci, să se valorifice din plin rezervele pregătite!
Dintre declarațiile culese 

la E.M. Paroseni avînd ca 
problematică prioritară : mă
sura in care este pregătită 
mina să preia sarcinile de 
plan ale anului 1973. mai 
mull să le realizeze cu ritmi- 
cilalea cerută incă din prime
le zile ale lunii Ianuarie, am 
ales -iteva mai semnificative :

Ing. PETRU REISZ. adjunc
tul șefului sectorului II : „Ba
za activității colectivului nos
tru a constat in execuția co
rectă și la timp a lucrărilor 
de pregătire, mai ales in zo
na blocului III centru. Abata
je pentru 1973 există, prin ur
mare 1 (s.n.) Aș dori să sub
liniez că prin eforturile mine
rilor din brigăzile conduse de 
Xndrei Șa.ndor și Dumitru 
Grosaru, ale factorilor răs
punzători de bunul mers al 
producției sectorului, cu spri
jinul conducerii minei, am 
reușit în lunile octombrie — 
noiembrie să ne asigurăm ca
pacitățile de producție tară 
afectarea volumului de extrac
ție pe care îl aveam prelimi
nat. Consider că succesul vi
ne si de acolo că s-a repar 

nătoriei de oțel înainte de 
termen. La executarea lui 
și-au adus contribuția irig. 
Nicolae Biro, maistrul A- 
lexandru Panek, bobinatorii 
Francisc Bașca, Vasile Bălu- 
șe. Cornel Popa, electricienii 
Adolf Tereny, Alexandru Da- 
pe, Liviu Vlaicu.

Wilhelm LOJADI 
corespondent

tiza! mai judicios personalul 
de regie și că am dat atenția 
cuvenită aprovizionării grupe
lor, îndeosebi a celor de la 
fronturile pregătirilor".

TITU TEACENCO. miner 
șef de brigadă: „In ultimul 
timp, am lucrat pe!.. două 
fronturi : la unul am asigu
rat extracția normală a căr
bunelui. cu tăiere mecanizată, 
iar la un altul, la 6221, tot 
cu oamenii din brigada mea. 
am montat celălalt complex de 
abataj. Deci, de capacitate de 
producție nu ducem lipsă ! 
(s.n.) Trebuie numai să ne 
îngrijim ca fluxul de benzi să 
meargă bine ■ și aici-spriji
nul părții electromecanice și 
al sectorului de transport. 
muLt îmbunătățit în ultimele 
luni, poate fi și mai mare —. 
utilajul să niu stea! și vom 
obține randamentul dorit. 
Spun asta fără nici o rezervă I 
Sporul de cărbune al sectoru
lui II, din trimestrul în curs, 
pe care îl va raporta cu min
drie colectivul la 30 decem
brie îl considerăm, eu, orta
cii mei și — sigur — și cei
lalți oameni ai minei. rir»Dt o

Se cîștigă în ritmicitate
înainte de încheierea primelor două decade din 

luna curentă, sectorul IV al E. M. Vulcan raporta un 
-por la volumul de cărbune extras de peste 500 tone. 
Colectivul de aici este hotărît ca pînă la finele celui 
de-al doilea an al cincinalului să recupereze cît mai 
mult posibil din rămînerea în urmă cumulată din lu
nile anterioare. Datorită unei organizări supetioare a 
activității la front, ritmicitatea realizării sarcinilor de 
plan de către brigăzile conduse de Iosif Costea, Nicolae 
Stoian și Constantin Ciobănoiu, devine treptat o con
stantă meritorie a acestor colective.
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temelie pe care în 1973 vom 
clădi succese și mai durabi
le. E un an-cheie pentru rea
lizarea înainte de termen a 
cincinalului actual și promi
tem că vom face față in mod 
exemplar noilor exigențe !".

Ing! IOAN ILEANU. direc
torul minei :

— Evenimentul numărul unu 
pentru colectivul nostru in 
această perioadă de încheiere 
a anului este efectuarea ulti
melor pregătiri la frontalul 
6221. dotat cu complex de 
susținere și tăiere mecanizata, 
de tip C.M.A., de producție 
autohtonă, capacitate din care 
se vor extrage cele dintîi tone 
in cinstea Zilei Republicii. 
Linia de iront pentru anul 
viitor o avem, astfel, asigura
tă ! (s.n.)

— Ce vă mulțumește cel 
mai mult la ora bilanțului ?

— Că am reușit, în scopul 
folosirii raționale a efectivu
lui, să concentrăm producția 
stratelor 15 și 18 în cîte un 
singur bloc, că am ajuns în 
trimestrul IV să depășim pro
ductivitatea muncii la nivel 
de exploatare cu cea. ț30 kg 

pe post, ou o evoluție conti
nuu ascendenta. Și-a.poi, mă 
mulțumesc oamenii minei, în
tregul colectiv.

Obiectivul de urgență 
ai perioadei de tranziție 1972 
— 1973?

— înlocuirea benzii nr. 2 
in scopul creșterii capacității 
de extracție și prelungirea 
fluxului de benzi pînă la noul 
frontal de care am vorbit.

— S-a început, și-i un suc
ces pentru colectiv, atacarea 
unui nou orizont pentru des
chiderea resurselor de viitor 
ale minei.V-ați propus vreo 
măsură specială pentru ac
celerarea lucrărilor ?

— Incepînd ou luna februa
rie 1973, vom organiza o bri
gadă complexă, cu avansare 
rapidă, la acest orizont. Avem 
totul pregătit, oameni, utila
jul — perforatoare pe căru
cior și mașini de încărcat. Mai 
trebuie creat spațiul de in
troducere a vagonetelor ș"i 
desfășurarea lucrărilor va lua 
cursul dorit de noi...

T.

Comunistul Viorel Joldeș 

— unul din lăcătușii ajus- 
tori de nădejde al U.U.M. 
Petroșani, surprins de obiec
tivări nostru în timpul re
glării aparatelor de cuplare 

ale iunicularultri — apara
te oare In curînd vor lua 

drumul exploatărilor minie

re.

Repere de esență în viața 
unei vechi așezări minerești —-

'!

Vedere parțială a complexului comercial din cartierul Coroești Vulcan crea- 
tje din ultimii ani in cadrul eforturilor ce se depun pentru dezvoltarea bazei materia
le comerțului socialist în întreaga Vale a Jiului. Foto: Ion TFONARD
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CUVINTUL TIPĂRIT 
mai larg răspîndif 

în rîndurile 
oamenilor muncii!

Bneurindn~se de participarea 
unui mare număr de difuzori 
voluntari de presă din între- 
I rincleri și instituții, a diri- 
gințiloi oficiilor P.T.T.R. din 
localitățile municipiului. a 
vînzătorilor remizieri și a ac
tivului salariat al secției di
fuzării presei din cadrul ©fi- 
ciului de poștă și telecomuni
cații Petroșani, ședința ce » 
avut loc recent in sala ca
binetului de partid, în pre
zența tovarășului Ionel Cazan, 
secretar al comitetului munici
pal de partid, a prilejuit o a- 
naliză amănunțită a activității 
depuse în acest domeniu în 
anul 1972, lansarea și discu
tarea cifrelor orientative pen
tru anul viitor.

Din informarea prezentată 
de șeful biroului municipal al 
difuzării presei s-a desprins 
faptul că în anul 1972, ca ur
mare a urnei activități mai bi
ne organizate, lucrătorii ofi
ciilor P.T.T.R., difuzorii vo
luntari de presă si cei procen
tuali, îndrumați și sprijiniți 
mai eficient de organizațiile 
de partid, de sindicat și U.T.C., 
a.u depus o muncă susținută 
pentru mărirea numărului de 
cititori ai presei, pentru di
fuzarea ei în condiții bune, 
stit Ia abonați individuali cît 
si la colectivele de splariati. 
Aceasta a permis ca numărul 
de abonamente, îndeosebi Ia 
„Steagul roșu", pe anul 1972 
să înregistreze o creștere a- 
preciabilă față de anul tre
cut, în majoritatea localită
ților municipiului.

Făcîndu-se o medie generală 
pe municipiu a rezultat că In 
fiecare familie se citesc 2-3 
publicații, iar la o mie de lo
cuitori revine pe acest a» e

V U L C A
program de edificare a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în
țeleaptă politică de dez
voltare armonioasă și 
perpetuă, atit pe planul 
economic cit. și social,

în pătrarul 
îm plinirilor

a tuturor regiunilor ță
rii își găsește, o deose
bit de elocventă mate
rializare in orașul Vul
can, renăscut după pro
clamarea Republicii ca 
o „Pasăre Phfinix" ea- 

medie de peste 660 de exem
plare. Orașele Petroșani, Vul
can. precum și comuna Ani- 
noasa au înregistrat în anul 
1972, față de anul trecut; creș
teri apreciabile ale numărului 
de cititori pe mia de locui
tori ; celelalte localități, ex- 
ceptînd orașul Lupeni, unde 
se constată o scădere a nu
mărului de cititori în compa
rație cu anul 1971, s-aii men
ținut în general la cifrele an
terioare.

Intr-un însemnat număr Pe 
întreprinderi și instituții, cum 
sînt Uzina de utilaj minier 
E.M. Lonea, E.M. Anjnoasa, 
E.M. Petrila, Viscoza Lupeni, 
I.P.S.P. Livezeni, S.iC.S.M., 
l.G.C. — garaj. Școala comer
cială, Grupul școlar minier 
Petroșani, s-au obținut suc
cese in pătrunderea presei, 
în îmbunătățirea difuzării ei, 
la aceasta o contribuție pre
țioasă aducînd tovarășii jl. Șan- 
dor, A. Onici, V. Ene, M. Bă
nică, I. Balaș. M. Porojan. Șt. 
Gliiura, I. Adam, M. Drăghici, 
Gh. Cîmpeanu, V. Dan. V. Pu
păză și alți difuzori volun
tari și activiști obștești si 
organizațiilor de partid. d« 
sindicat și U.T.C.

Rezultate mai puțin satis
făcătoare și cu mult sub po
sibilități s-au obținut In cursul 
anului 1972 la E.M. Livezeni. 
I.T.A. Fabrica de lapte, 
S.T.R.A., C.D.E.E., I.M.P. pre
cum și în alte unități econo
mice și instituții din Petro
șani, spitalul, moara de griu, 
panificație, șantierul de con
strucții — toate din Lupeni, 
preparația Coroești, mina Vul- 

-'K
(Continuare în pag. a 2-a)

N
re — deprinsă cu zbo
rul către inalturi — es
te integrată definitiv o- 
cestui sens de existen
ță. Valoarea producției 
anuale industriale a o- 
rașului intrece un mi
liard de lei. Vulcanul o- 
cupînd treapta a doua 
în județ, după Hune
doara !

...1948.. Vulcanul nu
măra 8 500 de locuitori.. 
In 1953 este declarat, o- 
raș... Azi, NOUL ORAȘ 
are circa 30 000 de lo
cuitori dintre care a- 
proape 10 000 sint sa- 
lariați. La minele „ge
mene" Vulcan și Paro
șeni iși. desfășoară mun
ca rodnică de descătu
șare din masivul adin
cului formidabilei e- 
nergi.i. incorporată in 
bulgări strălucitori și 
calzi, peste 5 000 de oa
meni... Zeci de specia
liști dirijează extinde
rea tot mai accelerată

T. MORAR

(Cont. în pag. a 3-a)

P’g e memorăm repe- 
fr rele de esență ale
* * * unei fără prece

dent —■ cle-a dreptul mi
raculoase — împliniri: 
9 aprilie 1951 — redes
chiderea minei Vulcan, 
după douăzeci de ani 
de neclintire funestă a- 
ducătoare de privațiuni 
și umilințe in exclusi
vitate pentru oamenii 
adincului... 1956 — cel 
dinții grup, de 50 me- 
gavați. al termocentra
lei Paroșeni, este cuplat 
la sistemul energetic 
național...

1965 ■— se dă in ex
ploatare preparația căr
bunelui Coroești... 1968
— începe extracția 
..diamantelor negre" la 
E. M. Paroșeni ...1969
— instalația de briche
te... In 1970 — fabrica 
de stîlpi hidraulici își 
i naugurează prod tisele 
de serie care vor lua 
drumul abatajelor tutu
ror exploatărilor din 
bazin... Și, totul. In nici 
douăzeci și cinci de 
ani.' In cadrul vastului
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FILE DE ISTORIE 

ideea republicană în concepfia 
și practica mișcării muncitorești 

și comuniste din România
încă de la începuturile a- 

firmării sale în viața social- 
politică a țării, mișcarea mun
citorească s-a preocupat de 
problema unei noi organizări 
statale, a adus o largă con
tribuție la dezvoltarea opiniei 
democratice în România.

Elementul calitativ nou în 
afirmarea republicanismului 
de către mișcarea socialistă 
îl reprezenta subordonarea i- 
deii despre forma de stat re
publicană luptei pentru in
staurarea noii orinduiri so
ciale. Socialiștii arătau că în 
orînduirile bazate pe exploa
tare, statul, indiferent ce for
mă ar îmbrăca, reprezintă în
totdeauna interesele clasei do
minante : ei dezvăluiau esența 
de clasă a republicii burgheze 
și propagau în rîndul maselor 
necesitatea înlocuirii orîndu- 
irii burgheze, cu orînduirea 
nouă, socialistă.

Subliniem faptul că în în
treaga sa activitate, mișcarea 
revoluționară, elementele îna
intate au luptat pentru înfăp
tuirea formei de guvernămînt 
republicane, ea fiind mai adec
vată condițiilor istorice noi. 
Pentru orînduirea socială pe 
care o preconiza mișcarea 
socialistă, republica reprezen
ta forma de stat corespunză
toare. Răsfoind paginile ziaru
lui „Munca" din 9 decembrie 
1890, remarcăm articolul „So
cialismul și Republica", semnat 
de militantul socialist C.Mille. 
în care se menționa : „Cine 
zice socialism nu poate să nu 
înțeleagă și republică. Forma 
regalității nu poate să fie 
nici cu un chip forma de 
guvernămînt socialistă... So
cialiștii lucrînd pentru' socia
lism, lucrează de la sine pen
tru republică".

Evidențiind deosebirea ra
dicală dintre diferitele con
cepții burgheze sau mic bur
gheze despre republică și 
poziția mișcării socialiste, 
clementele revoluționare din 
rîndurile muncitorimii subli
niau ideea că republica bur
ghezit este indiscutabil supe
rioară formei de guvernămînt 
monarhice, dar că pentru 
destinele oamenilor muncii 
— așa cum demonstra expe
riența diferitelor republici 
burghezo — nu este o deo
sebire de fond între o mo
narhie sau o republică, am
bele fiind forme de guvernare 
bazate pe exploatare. In 
gîndirea socialistă, republica 
adevărată ca formă de guver
nămînt, capabilă să asiqure 
drepturi și libertăți democrati
ce maselor populare, nu putea 
fi decîf republica socialistă 
care va fi instaurată odată 
cu victoria noii orinduiri. 
„Noi, socialiștii democrati, 
dacă voim sincer dezrobirea 
muncitorilor, dacă voim des
ființarea monarhiei fie în 
capul ei un rege sau un pre
ședinte, atunci trebuie să că
utăm să distrugem rădăcinile, 
temeliile acestor instituții" — 
scria ziarul „Munca" în nr.

sssaa

(Urmare din pag. 1)

can, mima Bărbăteni, spitalul 
Petrila, T.C.M.M. — S.U.T. — 
lscroni și alte unități din mu
nicipiu în care numărul de 
abonați la diverse publicații, 
este mic în comparație cu cel 
de salariați, în care pătrun
derea presei în general este 
nesatisfăcătoare.

Din analiză a reieșit, de a- 
semenea, că a sporit deși nu 
pe măsura posibilităților, nu
mărul abonaților la publica
țiile social-politice „Munca de 
partid" și „Era socialistă". Es
te necesar, deci, ca organiza
țiile de partid să acorde, în 
continuare atenție sporită pă
trunderii și citirii acestor pu
blicații ca și publicațiilor 
pentru pionieri și tineret, pă
trunderii largi și difuzării cil 
mai operative a întregii pre
se, ele îndeplinindu-și astfel 
una din obligațiile ce le au 
în cadrul preocupărilor pentru 
documentarea și informarea 
oamenilor muncii asupra pro
blemelor de politică internă și 
internațională ale partidului 
și statului nostru.

S-a dovedit, din nou și cu 
prilejul recentei analize, că 
pătrunderea presei și difuza
rea ei s-au îmbunătățit acolo
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Din cuprins î

30 decembrie 1917. Intr-un uriaș entuziasm, populația Bucure.știului iși mani
festă bucuria de a vedea in făptuită Republica pe pămîntul României.

12 din mai 1892.
Cu toată opoziția elemen

telor burghezo-liberale și re
formiste, Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor din 
România, creat în 1893, a în
scris în programul său, pe 
lingă cunoscute revendicări 
social-economice și importan
te deziderate antimonarhice, 
republicane. Acestea au făcut 
obiectul a numeroase dezba
teri atît înainte cit și în tim
pul lucrărilor primului Con
gres al P.S.D.M.R.

La începutul secolului al 
XX-lea, în 1906, cercul socia
list „România muncitoare" din 
București a adoptat unul din
tre cele mai remarcabile do
cumente ale mișcării socialis
te, manifestul „Patruzeci de 
ani de sărăcie, de robie și 
rușine".

Documentul apărut cu pri
lejul sărbătoririi a patru de
cenii de domnie a regelui 
Carol I zugrăvea tabloul ge
neral al României, situația 
grea a maselor muncitoare 
sub regimul monarhic, de
nunța nelegiuirile săvîrșite 
pe spinarea maselor de că
tre clasele exploatatoare și 
monarhie. Victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, care a deschis era eli
berării pooparelor de asupri
re și exploatare, a accelerat 
procesul nașterii și dezvoltă
rii a noi națiuni pe calea pro
gresului istoric, elementele 
revoluționare din mișcarea 
socialistă subliniau legătura 
dintre sarcinile luptei pentru 
unitatea națională și pentru 
instaurarea republicii munci-

torești-țărănești. „Vremuri noi 
se deschid în Europa" — 
scria în 1917 ziarul „Lupta". 
Multe din documentele vre
mii redau chemări ca „Jos 
regele și oligarhia", „Trăias
că Republica Română", „Tră
iască socialismul!".

In anii avîntului revoluțio
nar din perioada 1918-1920, 
clasele stăpînitoare din Ro
mânia au făcut totul pentru 
a salva regimul monarhic 
burghezo-moșieresc și a stă
vili lupta revoluționară a ma
selor. Este edificator în a- 
ceastă direcție faptul că în 
1920, Prefectura Poliției Capi
talei solicita Ministerului de 
Război mărirea efectivului de 
trupe Și armament pentru a- 
părarea palatelor regale din 
Calea Victoriei și Cotroceni, 
„...avîndu-se în vedere spiri
tul de agitații continue făcu
te între lucrătorii Capitalei 
ou tendințe de a ajunge la 
schimbarea formei de guver
nămînt...".

Misiunea de a înfăptui pe 
deplin marile aspirații ale 
poporului i-a revenit clasei 
muncitoare, condusă de parti
dul ei marxist-leninist. Do
cumentele P.C.R. pun în evi
dență dezideratul înfăptuirii 
republicii munci torești-țără- 
nești ca formă de guvernă
mînt corespunzătoare esenței 
statului socialist.

Un loc important în activita
tea partidului comunist l-a o- 
cupat munca de propagandă 
în vederea combaterii iluzi
ilor monarhiste pe care cla
sele exploatatoare și partidele 
burgheze căutau să le întreți

nă în scopul menținerii domi
nației lor de clasă. In multe 
documente, P.C.R. dezvăluia 
falsa aureolă pe care capita
liștii și moșierii o creau în 
jurul regelui, prezentîndu-1 ca 
„rege democrat", „rege al po
porului" etc. Un manifest din 
mai 1933, arăta că... „Nu e- 
xistă regi ai poporului 1 Rege
le e al burgheziei și al moșie
rului, ale căror interese le re
prezintă și le servește, intere
se care una sînt cu ale lui. 
Reclama pe care burghezia și 
moșierimea o fac regelui... are 
ca scop să creeze în masele 
exploatate și asuprite iluzii că 
regele e apărătorul lor... și 
astfel să amorțească indigna
rea acestor mase și pornirea 
lor de luptă, să apere astfel 
pe capitaliști și moșieri".

Alte materiale ale partidu
lui comunist din perioada grea 
a ilegalității dezvăluie legătu
rile dintre rege și clasele ex
ploatatoare, afacerile oneroa
se ale regelui și oligarhiei, 
jaful din avuția națională, si
tuația grea materială a mase
lor, tendința spre îngrădirea 
cuceririlor democratice.

După cum se știe, la 30 De
cembrie 1947, România a de
venit republică. Dezideratul de 
veacuri al mișcărilor sociale, 
al gîndirii de.mocratice și 
progresite a înaintașilor a de
venit o realitate astăzi cînd 
Republica Socialistă România 
își înscrie cu un înalt presti
giu numele pe traiectoria ci
vilizației umane.

Stelian POPESCU 
cercetător științific

Coma n d am en te le co twn ale, 
orășenești și municipale de 
pionieri, organisme nu de 
mult înființate, au menirea să 
inițieze și organizeze diferite 
activități, schimburi de expe
riență, țintind spre îmbogă
țirea continuă a vieții organi
zațiilor de pionieri. Se știe 
că unele unități de pionieri 
rămîn mai în urmă în anumi
te domenii de activitate, iar 
altele o iau mult înainte. De 
aceea experiența bună a acti
velor pionierești cu rezultate 
deosebite trebuie generalizată. 
Nu întîmplător comandamen
tul orășenesc Vulcan a studiat 
activitatea culturală de la 
Școala generală nr. 4 Vul
can unde, comandamentul u- 
nitătii are o bogată experien
ță în domeniul muncii cultu
rale, detașîndu-se mult fată 
de celelalte unități de pionieri 
din oraș. In trimestrul urmă
tor aici se va organiza o în- 
tîlnire a tuturor comandamen
telor de unități din oraș pe 
tema : „Pionieria și activitatea 
culturală". Intîlnirea se va or
ganiza sub forma unui schimb 
de experiență.

Lăudabilă este și chemarea 
comandamentului amintit „Cea 
mai utilă cameră a pionieri
lor". Din discuția avută cu o 
parte a membrilor comanda
mentului am aflat că această 
inițiativa s-a născut numai din 
necesitate. Sigur că rezultatele 
nu au întîrziat să se vadă. 
Inițiativa a prins viață la 
Școala generală nr. 1 Vulcan, 
(comandant de unitate pionie
ra Elena Scorei), după care

s-a antrenat în întrecere și 
Școala generală nr. 5 Vulcan.

Comandamentele din orașe
le Lupeni și Vulcan, prin in
termediul comandantului co
mandamentului, sînt informate 
zilnic cu acțiunile și eveni
mentele din viața pionierilor 
și în mod organizat sprijină 
desfășurarea lor. La acțiunea 
„Prin dumneavoastră, recu
noștința noastră partidului" 
au pregătit întîlnirile cu dele
gații la Conferința Națională 
a partidului, venind cu su
gestia ca întîlnirile să se des
fășoare la locul de muncă al 
partioipanților, au organizat 
expoziții tematice de fotogra
fii și desene „Gînduri pentru 
partid".

Comandamentele și-au do
vedit viabilitatea și în ceea 
ce privește activitatea de în
drumare. Astfel ele au deve
nit îndrumătoare permanente 
ale activelor pionierești din 
școli. Periodic ele sc depla
sează în școlile de pe raza 
lor de activitate și urmăresc 
întreaga viată de organizație, 
sesizează neajunsurile din 
viata unor unități de pionieri, 
iau măsuri operative, de re
mediere a lor, participă la pre
gătirea unor acțiuni.

La întîlnirile de lucru ale 
comandamentelor se propun 
modalități de îmbunătățire a 
situației la învățătură, an-' 
trenarea pionierilor la mun
ca fizică, îmbunătățirea acti
vității comitetelor de blocuri, 
etc.

Dacă pînă în prezent coman
damentele au obținut unele

rezultate și au găsit lo<ul în 
structura 'organizatorică a 
pionieniea totuși, consiliile oră
șenești ale organizației pio
nierilor nu au tăcut totul 
pentru a le face răspunzătoa
re de întreaga activitate pio
nierească. Este necesar c:i 
membrii comandamentelor să 
fie ounoscuți de către toți 
pionierii din orașul respectiv 
și să aibă toți sarcini concre
te. Se mai lucrează uneori in 
salturi, încă nu ș-a conturat 
un stil de muncă propriu. Se 
impune astfel oa în cel mai 
scurt timp, la camera pionie
rilor din fiecare școală să fi
xiste liste cu membrii coman
damentului din orașul respec
tiv iar cu ajutorul cercurilor 
de foto unde e posibil, să fi
xiste chiar fotografiile aces
tora. Pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă să se re, 
vadă programele de activi
tate ale comandamentelor și 
să existe o corelare mai judi
cioasă între programul coman
damentului, al unităților de 
pionieri și planul consiliului 
orășenesc.

Se poalte concluziona că 
acțiunea dinamizatoare a co
mandamentelor se resimte în 
majoritatea unităților pionie
rești din municipiul nostru. 
Prin ele, pionierii au posibi
litatea de a conduce direct în 
spiritul unei democrații lărgi
te, întreaga lor activitate pen
tru a da viață angajamentului 
și devizei pionierești.

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului munici
pal al Organizației pionierilor

In întîinpinarea celei 
de a XXV-a aniversări a 
Republicii, pentru înde
plinirea înainte de termen 

a cincinalului
^EDITORIAL

— Un sfert de veac de la 
făurirea statului oameni
lor muncii.

Mihai Marinescu
— Economia românească în 

anul celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii.

Nicolae M. Nicolae
— Intensificarea participării 

României la circuitul e- 
conomic mondial.

Dr. Emil Mihuleac
— Dinamismul concepției și 

politicii partidului privind 
conducerea economiei.

Gheorghe Năstase
(Pitești)

— Preocupări pentru spori
rea eficienței investițiilor.

C. Dumitrașcu
— Dotarea economiei cu 

tehnică electronică dc cal
cul.

Dr. Viorica Nicolau
— Echitatea socialistă în re

partiția fondului de con
sum.

Dan Mateescu
— Economisirea materialelor 

pe .șantierele de construc
ții.

INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE 
Maria D. Popescu
— Considerații prospective 

asupra modernizării struc
turilor economice națio
nale.

Puncte de vedere
Se caută un inovator

C După cum muzicianul care ț se îngrijește cu migală de I copiii altora, deprinzindu-i 
cu farmecul notelor, nu are 
timpul necesar să se îngri
jească și de fiul său, și du
pă cum constructorul care 
zidește și repară de zor ca
sele altora, nu are timpul 
necesar pentru propria-i ca
să, tot așa și inovatorul es
te pe cale de a deveni pro
verbial, prin aceea că se 
preocupă de îmbunătățiri e- 

„ vidente pentru alții, negli- 
\ jînidu-se pe sine. Astfel, J inovatorul a ajuns în situa- 
Itia de a căuta sprijin în a- 

fară, pentru propria-i viață.

Să ne explicăm: De la 
nașterea ei, o inovație par
curge un drum destul de 
complicat. Autorul prezintă 
propunerea de inovație unui 
cerc de specialiști. De aici, 
este prezentată conducăto
rului de unitate pentru a i 
se confirma necesitatea. Se 
înapoiază la specialiști pen
tru calcul. Ia din nou dru
mul spre director, pentru a 
se dispune experimentarea 
ei. Se înapoiază iarăși la 
specialiști, pentru stabilirea 
în amănunt a experimentării.

Din nou 
tru încă 
cabinetul 
tru încă

Faptele se petrec (cu mai 
multă frecvență) în 
unităților miniere, 
nicidecum efectul 
mula mișcarea de 
Dimpotrivă I Din 
cauză, după cum 
s-a ajuns în situația ca ino
vatorii să caute ei înșiși 
un inovator pentru o rațio
nalizare care să mai simpli
fice circuitul ce precede a- 
plicarea 
de idei 
lor.

Dacă 
cestei raționalizări îi preve
dem o necontestată eficien
ță economică.

ia conducere, pen- 
o viză, și iarăși la 
specialiștilor pen- 

un calcul etc., e’tc.

cadrul 
și nu au 
de a sti- 

inovații. 
această 

spuneam,

în viață a bogăției 
creatoare ale mase-

se realizează, a-

Ce să înțelegem?
Sînț tot mai evidente preo

cupările majorității condu
cătorilor de întreprinderi și 
instituții, de a respecta în- 

o anume dispoziție, 
din rațiuni asupra 
nu e necesar să mai 
cineva : angajarea

de muncă feminine

tocmai
dată
cărora
insiste
forței
după cîteva criterii stricte.
Intre aceste criterii, pe

unde munca de organizare a 
operațiunilor de colectare a 
abonamentelor, activitatea di- 
fuzorilor voluntari și a sala- 

riaților P.T.T.R. a fost îndea
proape îndrumată și sprijini-

cum și tovarășul loan Carpen, 
membru al comitetului de 
partid al minei Petrila, — au 
apreciat că cifrele orientative 
pentru anul 1973 sînt pe deplin 
realizabile exprimîndu-și do-

Cuvîntul tipărit

tă prin măsuri concrete și o- 
perative din partea organiza
țiilor de partid. Exemplele 
tovarășilor Dumitru Hei, se
cretar al comitatului de par
tid de la E.M. Ăninoasa, An
drei Colda, secretar al comi
tetului de partid al E.M. Lo- 
nea, Radu Lupașcu, secretar 
al comitetului de partid a) 
E.M. Dîlja, Marfa Tomșa, se
cretara comitetului de partid 
de la Viscoza Lupeni sînt e- 
dificatoare.

Participanții la dezbatere— 
diriginții oficiilor P.T.T.R. din 
Petrila, Vulcan și Lupeni, pre-

rința de a face totul pentru 
realizarea și depășirea lor in 
localitățile și unitățile în ca
re muncesc.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Ionel Cazan, a relevat nece
sitatea de a se conjuga preo
cupările organizațiilor de par
tid, de sindicat și U.T.C. cu 
cele ale oficiilor P.T.T.R. pen
tru a face ca presa să pătrun
dă mai larg în rindurile oame
nilor muncii, să fie. cit mai mult 
scurtat drumul pe care-1 face 
ziarul de la tipografie pînă 
la cititori. Cu cit acesta este 
mai operativ informat și mai

convins de necesitatea unei 
munci cît mal bine organizate 
și mai conștiincioase la locul 
de muncă, ou atît rezultatele 
vor fi mai concludente — a 
remarcat vorbitorul, Aceasta 
implică însă îmbunătățirea ac
tivității difuzorilor voluntari 
din întreprinderi și instituții, 
funcționarea fără întreruperi 
și scăderi a mijloacelor desti
nate transportului presei, in
tensificarea și perfecționarea 
continuă a activității salaria- 
ților poștei.

In cadrul ședinței a fost a- 
nu.nțat concursul dotat cu pre
mii ce se va desfășura în 
cursul anului 1973 pentru de
semnarea celui mai bun difu
zor voluntar avînd drept cri
terii principale creșterea nu
mărului de cititori în raport 
cu numărul salariaților din 
unitatea respectivă, distribu
irea cit mai rapidă a presei, 
conștiinciozitate în muncă.

luminarea unor premii unui 
număr de 80 de difuzori de 
presă voluntari din întreprin
derile și instituțiile - munici
piului a constituit apoi mo
mentul deosebit de plăcut cu 
oare ședința s-a încheiat.

nu 
să 
în

un...

prim loc se situează condi
ția ca solicitatoarea servici
ului să fie localnică. Adău
găm, pentru a ne explica, 
doar faptul că ' repetatele 
angajări a unor persoane 
din afara municipiului 
au făcut altceva decit 
creeze neajunsuri mari
viața socială a municipiului, 
pe oare, bineînțeles, condu
cătorii ce au angajat forța 
de muncă externă, nu și-au 
mai bătut capul să le re
zolve (locuință, creșă pentru 
copii etc.). In prezent nu 
se mai semnalează aseme
nea „orientări".

Dar, iată că există 
dar 1 Există o excepție :

Cu luni în urmă, chemată 
prin scrisoarea unei rude, 
sosește în Valea Jiului o fa
milie numeroasă. Odată cu 
sosirea (total inoportună) a 
familiei (despre care s-a 
scris pe larg în ziarul nos
tru nr. 7196 din 21 decem
brie a.c.) aceasta a început 
un șir de greutăți ce erau, 
oarecum, de prevăzut. Pe 
baza unei angajări provizo
rii a soției, familia a primit 
loouință. Dar, cu aceasta, 
neînțelegerile dintre sot 
(inapt pentru mu.ncă) și soție 
(care între timp și-a părăsit 
serviciul) nu aveau să sfîr-

șească, ci doar să înceapă. 
Toate acestea erau evitate 
din capul locului dacă un 
complex de împrejurări nu 
favoriza inoportuna angajare 
a soției. In lipsa acestei 
împrejurări, este posibil ca 
familia să se fi înapoiat jîn 
satul de baștină, unde soția 
avea certe posibilități de ci.ș- 
tig prin muncă, la cooperati
vă. Cine i-a făcut, f 
vorul angajării in 
Jiului ?

— Am angajat-o 
(persoana în cauză) 
cere avizul torțelor de mun
că. ne-a declarat Maria Lal- 
kulic, de la Asociația de lo
catari Aeroport. Și nici nu 
cerem acest aviz (am mai 
reținut din răspunsul preșe
dintei asociației de locatari) 

’.le repartizate 
muncă (pentru 
blocuri) nu co-

însă, fa-
Valea

pe V.P. 
fără a

întrucît femeile 
de forțele de 
curățenie la 
respund.

Deci, forța 
calnică „nu 
d-upă opinia 
necrezut, 
crurile. In această situație, 
ne întrebăm dacă nu mai 
sînt cumva și alte lucruri, 
pe la asociațiile de locatari, 

nu corespund" 1

dc muncă lo- 
oorespunde", 

președintei! De 
dar așa stau tu

Exploatarea minieră Dîlja. „Urcușuri" pe itinerarul cărbunelui. Foto: C. IOAN
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Autocisternă 
de 12 tone

Un nou tip de cisternă pen
tru combustibil conceput de 
specialiști ai uzinei Automeca- 
nica din Mediaș a fost omolo
gat recent. Este vorba de o au
tocisternă de 12 tone, cea mai 
mare autoutilitară din acest 
gen realizată pînă acum în țara 
noastră. Noua mașină, monta
tă pe șasiul camioanelor de 
tip Roman, face parte dintr-o 
gamă de autocisterne și semi
remorci pentru combustibil cu 
capacități cuprinse între 5 000 
și 20 000 de litri, care urmează 
să fie produse în serie în anii 
viitori.

„Metoda 
uscată"

Pe șantierele construcțiilor 
de locuințe din Bacău se folo

sește cu bune rezultate, o no
uă metodă de lucru ce poartă 
numele de „metodă uscată". 
Noua tehnologie constă în în
locuirea, în proporție de 90 la 
sută, a lucrărilor de zidărie și 
finisaj cu panouri colorate pen
tru fațadă, planșee, pereți des
părțitori, măști pentru conduc
te, coșuri de ventilație, toate 
prefabricate. Prin aplicarea 
noii metode sînt eliminate ma
terialele clasice.

Fabrică 
de plăci 

aglomerate
La Sînnicolau Mare a fost 

terminată și dată în func
țiune o modernă fabrică de 
plăci aglomerate care folo
sește ca materie primă de- 
șeurile provenite de la prelu
crarea industrială a tulpinelor 
de cînepă.

Această nouă unitate indus

trială, care este prima de acest 
fel in țara noastră a fost dota
tă cu mașini și utilaje de mare 
tehnicitate, capabilă să asigure 
un înalt grad de automatizare 
întregului proces de producție.

Proiectată la o capacitate de 
12 000 tone plăci pe an, produ
sele sale sînt destinate în spe
cial șantierelor de construcții.

Premieră 
pe țară

La Combinatul de celuloză 
și hîrtie Călărași a fost reali
zată, în premieră pe țară, 
hîrtia și cartonul „Cromolux" 
utilizate pentru tipărituri de 
artă. Datorită acestei realizări 
a fost eliminat complet impor
tul acestor produse, care se 
ridica la 1 000 tone pe an.

Date și cifre
Creșterea accesibilității și 

posibilităților de satisfacere a 

cererilor populației in asis
tența medicală se reflectă edi
ficator în cîteva date sintetice. 
Astfel, după ultimele date sta
tistice ale anului trecut au fost 
efectuate peste 335 milioane de 
proceduri medicale, din care

DIN LUMEA ȘTIINȚE
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circa 142 milioane consultații 
și tratamente, față de numai 
89 milioane asemenea prestații 
și respectiv 46 milioane in anul 
1950.

Creșterea capacității de spi
talizare a făcut posibil ca în 
anul 1971 să se poată asigura 

îngrijirea medicală spitalizată 
a peste 3 940 000 cetățeni, to- 
talizînd circa 45 533 000 zile 
spitalizare, față de numai 
376 000 internați, totalizînd 
4 776 000 zile spitalizate în anul 
1938.

Prin multiplele măsuri între
prinse, natalitatea a înregistrat 
in anul 1971 un indice de 19,5 
la mia de locuitori, față de 14,3 
in 1966. Condițiile oferite pen
tru creșterea și îngrijirea copi
ilor, printre care se înscriu și 
recentele măsuri adoptate cu 

privire la majorarea alocației 
de stat, contribuie la o îmbu
nătățire continuă a nivelului 
de dezvoltare al copiilor și ti
nerilor exprimat prin indicii sta- 
turo„ponderali care sînt net 
superiori generațiilor trecute.

Scăderea mortalității gene
rale la jumătatea celei înregis
trate în 1938, scăderea morta
lității infantile de aproape 5 
ori față de 1938 au făcut ca 
sporul natural al populației să 
fie în anul trecut de 10 la mia 
de locuitori față de numai 6 
la mia de locuitori în 1965.

Un nou tip 
de polimer

Un colectiv de specialiști de 
la institutul „Chimigaz" din 
Mediaș a realizat un nou tip 
de polimer, solubil în apă, care 
poate fi folosit ca adaus la no
roaiele de foraj. In cursul tes
tărilor la care a fost supus, a- 
cest produs a sporit cu 30-40 
la sută randamentul la dizlo- 

carea țițeiului în exploatările 
secundare. Tot aici au fost e- 
laborate rețetele altor noi tipuri 
de polimeri, utilizați ca produse 
auxiliare în diferite procese in
dustriale. Intre aceștia se numă
ră un liant pentru industria 
textilelor nețesute, precum și 
un produs destinat finisării piei
lor naturale. O parte din noile 
produse realizate de cercetăto
rii medieșeni au fost introduse 
în fabricație industrială la U- 
zina chimică din Rișnov.

Invenție©

în tehnologia 
de fabricație ©

a acetonei
Specialiștii grupului indus

trial de petrochimie din Bor- 
zești au pus la punct un proce
deu și o instalație de purificare 
a acetonei. Spre deosebire de 
alte procedee cunoscute, in

venția chimiștilor noștri, distin
să cu medalia de aur la Salo
nul internațional de invenții de 
la Viena — septembrie 1972, 
asigură obținerea unui produs 
de înaltă puritate, dintr-o ace
tonă cu un conținut ridicat de 
impurități, precum și un consum 
redus de apă, energie electri
că și abur necesare procesului 
de fabricație.

Tehnologia și instalația sînt 
aplicate cu bune rezultate in 
unități ale platformei petro
chimice de pe Valea Trotușului.

O nouă insta
lație de foraj

Un nou utilaj românesc a 
fost pus in exploatare în zo
na petroliferii a Olteniei. Es
te vorba de instalația de fo
raj F. 32D D. E. conceputa de 
către specialiștii Institutului 
de proier târî și cercetări uti
laje petroliere București și rea
lizată de cunoscuta întreprin
dere ploieșteană „1 Mai".
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De câteva zile, in fieca
re dintre localitățile 
Văii Jiului s-au des

chis orășelele copiilor, ame
najări cu caracter aparte, în 
care pășești in universul fe
eric al basmului. Mici sau 
mari, în timpul zilei sau în 
pragul nopții, ne îndreptăm 
spre ele pentru a gusta din 
cupa ademenitoare, înmi
resmată cu arome tari a co
pilăriei.

E vacanța de iarnă. De di
mineață și pină seara în Pe
troșani sau Uricani, Petrila 
sau Vulcan, Lupeni sau A- 
ninoasa, orașele copiilor au 
o viață intensă, in care 
pulsează jocul și bucuria 
vieții. In jurul tradiționalului 
brad împodobit și luminat 
multicolor - simbol al vie
ții continue, al optimismu- 
lu~ și vivacității — alături 
de la fe. de tradiționalul 
Moș Gerilă, aducătorul da
rurilor și al minunatelor 
surprize, se află personaje
le familiare basmelor în fața 
cărora cei mici intră în vîr- 
tejul fantazării. lată-ne îm
preună cu Albă ca Zăpada 
și cei șapte pitici, șireata 
vulpe și dolofanii ursuleți, 
Scufița roșie sau capra cu ai 
săi iezi, nelipsind nici echi
paje Apollo, fapt care indi
că aspecte noi in gîndirea 
copiilor a căror sferă de in

terese s-a extins surprinză
tor, imprimindu-le preocu
pări nu doar contemplative, 
ci și lucrative, cu caracter 
de tehnicitate modernă.

Amenajarea unui oraș al 
copiilor implică o cunoaște
re plină de nuanțe a aces
tei vîrste deoarece, așa cum 
se poate observa în Petro
șani, caracterul educativ es
te pregnant. Și, pentru ca
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Feeria 
copilăriei
unitatea acestui oraș sui-ge- 
neris să fie completă, nu 
lipsesc toboganul și celelal
te posibilități distractive, 
care, după cum se vede, a- 
trag nu numai atenția co
piilor... Comerțul este pre
zent ademenind copiii și pă
rinții în ingenioase căsuțe, 
turnulețe, castele și mori de 
vînt.

Talentul elevilor din Va
lea Jiului a fost probat în

numeroase rtnduri, dar și în 
orașele copiilor pe estrade
le special destinate, pe care 
cîntecele și jocul sînt pre
zente. Este frumos că în fața 
uriașilor brazi și a colegi
lor lor, copiii, prin interme
diul artei, iși exprimă bucu
ria vieții fericite, și o arden
tă mulțumire in vers și cin- 
tec față de ocrotirea și ve
ghea permanentă pe care 
le-o acordă țara, partidul. 
Popularizarea elevilor frun
tași din școli, inițiativă a 
Consiliului municipal al 
pionierilor, se remarcă prin 
valoarea educativă — copiii 
și părinții se opresc in fața 
panourilor pentru a lua cu
noștință de numele elevilor 
fruntași. Sînt mulți, consta
tare care echivalează cu o 
bună apreciere a procesului 
de instruire și educație e- 
xistent în școlile municipiu
lui.

E o atmosferă feerică, clo
cotind de buni dispoziție. 
Cei mari vin singuri, cei 
mici însoțiți de părinți, toți 
poposind în mirajul copilă
riei. E un sfîrșit de an bogat 
în roade prin care oamenii 
muncii și copiii din Valea 
Jiului întâmpină apropiata 
sărbătoare a celor 25 de ani 
de la proclamarea Republi
cii.

Ts.

„Cupa 30 Decembrie" ia șah

Petro-

Tradiționala competiție șahistică a pionierilor, dotată 
cu trofeul „Cupa 30 Decembrie", a fost găzduită anul acesta 
de sălile Casei pionierilor din Petroșani.

Campionii școlilor generale nr. 4, nr. 5, nr. 6 
șaini, nr. 1 Petrila, Liceul Vulcan, ai școlilor generale nr. 2
și nr. 4 Vulcan, nr. 1 și nr. 6 Lupeni și-au disputat cu 
multă ardoare tntîietatea, pe primele locuri clasîn<du-se: 
Cornel Pașcalău (Școala generală nr. 1 Lupeni), Marin 
Michi (Școala generală nr. 4 Vulcan) și DSnuț Cristian 
(Școala generală nr. 4 Petroșani).

întrecerea fetelor a fost mai puțin revelatoare, din 
runot de vedere calitativ, remareîndu-se prin cunoștințele 
în acest sport doar elevele Viorica Șchulschi, de la Liceul 
Vulcan 
troșani.

și Viorica Stanciu de la Școala generală nr. 5 Pe-

Iacob IMI1NG

POPICE

ulti- 
campionatului 
popice și a 
dintre M ihe- 
Minerul Vul- 
echipa mine- 

la

J u
București 

Concursul
® La 

vut loc 
can universitar pe echipe 
judo, competiție 
sărbătoririi a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii și do
tată cu „Cupa 30 Decembrie11. 
Alături de sportivi din 10 cen
tre universitare ale tării, la 
întreceri a participat și o e- 
chipă a Institutului de 
din Petroșniai, formată 
următorii judoka: Radu Min-

a a- 
republi- 

la 
închinată

mine 
din

D O

Un colectiv harnic Unități de securitate
din cadrul Centralei 
zi o forfotă însufle- 
cărbune — care tre- 
a le reda circuitului 
— numeroase mavșini

și pompieri

dreanu (categoria 63 kg), 
loan Domnariu (categoria 70 
kg), Nicolae Gîgă (categoria 
80 kg), Mircea Felea (93 
Dan Butaru (categoria -P 
kg).

Com.portîndu-se bine, 
se afla la prima sa participa
re la o întrecere de amploare, 
tînăra echipă a C.S.U. Știința 
s-a clasat pe locul al IV-lea.

Peste așteptări s-au pre
zentat la această competi
ție studenții i loan Dom
nariu și Dan Butaru.

Se cuvine să fie remarca
tă contribuția adusă la ă- 
ceastă reușită de către ini
mosul instructor — amtrenor 
al echipei, Alexandru Dima.

Gheorghe IRIMIE. 
lector universitar

kg),
93

deși

Odată cu disputarea 
mei etape a 
municipal de 
jocului restanță 
rul Aninoasa și 
can (cîștigat de 
rilor din Vulcan cu 4 707 
4 667 p.d.), a luat sfîrșit pri
mul tur al acestei competiții.

După cele trei jocuri susți
nute de fiecare echipă parti
cipantă, pe primul loc se si
tuează echipa Minerul Vul
can.

Iată cum arată clasamen
tul :
1. Minerul Vulcan

3 3 0 0 14 204 p.d.
2. Utilajul Petroșani

3 2 0 1 1.3 959 p.d.
3. Viscoza Lupeni

3 1 0 2 13 660 p.d.
4. Minerul Aninoasa

3 0 0 3 13 480 p.d.
★

La Petrila, s-a disputat o 
întâlnire amicală de popice 
între echipele Jiul (divizia A) 
și Utilajul “

Rezultat 
4 660 p.d. 
pei gazdă, 
zultate, la 
obținute de către 
Ier (Jiul) — 834 
Pop (Utilajul) —

6

4

2

0

puncte

puncte

puncte

puncte

Petroșani.
final : 4 838 —

în favoarea echi- 
Cele mai bune re- 
individual, au fost 

Bela Schul- 
p.d. și Ioan 
797 p.d.
S. BĂLOI

TÎIUSTUL DE SHSTK'PI
INDUSTRIALE TIMISOARA

B-dul Republicii nr. 25 
(Lîngă gara de nord) telefon 22573 

angajează urgent:
a) PERSONAL TEHNICO-ADMINISTRAI IV

@ ingineri constructori și instalații
® șef șantier (inginer)
® șef lot (inginer)
® Șefi sector economic (studii superioare)
® șefi serviciu contabilitate — financiar
@ revizori contabili

b) MUNCITORI CALIFICAȚI
@ dulgheri
© zidari
® fierari betoniști

c) ȘOFERI AUTOMACARAG1I
® mecanici auto
@ mecanici utilaje
@ fochiști
® strungari
© tinichigii

Distribuția de cărbune a B.A.T. 
cărbunelui Petroșani, cunoaște zi de 
tită ; sosesc zi și noapte vagoane cu 
buie descărcate cît mai urgent pentru 
de transport și a nu intra în locații
fac un du-te-vino continuu încăreînd și ducînd cărbunele 
la centralele termice ale noilor blocuri din orașul Petro
șani, în timp ce alte mașini — compartimentate — a- 
provizionează gospodăriile cetățenilor.

Toată această gospodărie vastă — care cuprinde în 
rețeaua ei invizibilă tot orașul nostru — de la modernele 
blocuri pînă la micile căsuțe dinspre periferie — este di
rijată și condusă cu pricepere de tov. Ștefan Bota, șeful 
distribuției, care se străduiește din toate puterile să facă 
fată în condiții cît mai bune cerințelor substanțial sporite 
pe care anotimpul friguros — iarna — le pune în dome
niul aprovizionării cu combustibil. In această activitate, 
este ajutat de multi oameni harnici, inimoși, ea exoavatoris- 
tul Coloman Varga, care asigură încărcarea rapidă a ma
șinilor basculante și compartimentate, șoferii Iosif Deak, 
Andrei Novac și alții oa și de muncitorii Iacob Drăgănescu, 
loan Bîlc, Mihai Rîpaci, loan Daju, Dumitru Avrămescu 
care, sub îndrumarea pricepută a șefului de echipă Petru 
Bălușe, fac fată cu succes sarcinilor, asigurînd o aprovi
zionare ritmică cu cărbune a centralelor termice și a 
populației ce beneficiază de dreptul la cărbune.

Șt. PU1U

celei de-a 
Republicii, 
însemnată 
cuceririlor 
poporului

distinse cu ordine

(Urmare din pag. 1)

VULCAN

Marti, au avut loc solemni
tățile decernării ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a II-a și a or
dinului „Apărarea patriei" cla
sa a Il-a unor unități de se
curitate și pompieri, precum 
și Școlii militare de ofițeri a- 
partinînd Ministerului de In
terne, cu prilejul 
25-a aniversări a 
pentru contribuția 
adusă în apărarea 
revoluționare ale 
muncitor, a bunurilor proprie
tate socialistă și personală, 
în salvarea de vieți omenești, 
pentru slujirea cu devotament 
și abnegație a operei desfășu
rate de întregul nostru po
por, sub conducerea partidu
lui, de făurire a societății so

cialiste multilateral dezvolta
te, pentru rezultatele remar
cabile obținute în pregătirea 
militară, politică și de educa
re a efectivelor, în îndepli
nirea exemplară a misiunilor 
și sarcinilor încredințate.

Cu prilejul solemnităților ce 
au avut loc, militari ai unită
ților respective și-au expri
mat recunoștința fierbinte fa
ta de < onducerea partidului 
și statului pentru înaltele dis
tincții acordate, angajîndu-se 
să-și sporească eforturile, în 
scopul desăvârșirii pregătirii 
militare și de specialitate, e- 
xecutării ireproșabile a ordine
lor comandantului suprem al 
Forțelor noastre armate, t 
varășul Nicolae Geaușescu.

Angajările se fac pentru 
șantierele trustului din lo
calitățile Timișoara. Arad, 
Deva (Chișcădaga). Lugoj. 
Sînnicolaul Mare.

Personalul tehnico-admi- 
nistrativ, în vederea anga
jării, se va prezenta la se
diul trustului.

Muncitorii calificați se 
vor prezenta, pentru anga
jare și informații, la sediul 
șantierelor specificate mai 
jos î

— Șantierul 1' Timișoara 
— Splaiul Titulescu nr. 35 
(la Siloz) ;

— Șantierul 3 Timișoara
— Calea Buziașului nr. 8 ;

— Baza de producție in
dustrială — Str. Ion Iones- 
cu de la Brad nr. 29 ;

— Șantierul 4 Sînnicolaul 
Mare—Calea Cenadului nr. 

■5 (angajări și pentru lotul 
Jimbolia) ;

— Șantierul 5 Lugoj —
Drumul Hărăndești nr. 10
(Ia Fabrica textilă);

— Șantierul 6 Arad —
str. Ocsko Terezia nr. 96
(lingă Obor) ;

— Șantierul 7 Deva — lo
calitatea Chișcădaga.

maiTrustul execută lucrări in localitățile menționate
sus precum și în străinătate.

Cei interesați privind mese- port Timișoara — Str. Ion 
viile de la punctul C se vor Ionescu de la Brad nr. 29.t 
adresa stației Utilaj trans-

Angajările și salarizarea 914/1968 și a Legii Nr. 
se fac conform EI. C. M. 12/1971.

a tehnologiilor moderne de 
extracție. Echipamente meta-, 
lice de susținere, transportoa
re blindate, mașini de încăr
cat, combine, complexe de a- 
bataj al căror principal atu 
îl constituie tăierea mecani
zată la un înalt grad de pro
tecție asigurat la front, iată 
elemente-cheie care încheagă 
„a doua natură", cea 
profundă în semnificații, 
Vulcanului. Există aici 
tonus vital pe care 
ritmurile impetuoase 
voltării socialiste îl 
gura. „Viitorul nu 
decît al combinelor, 
plexelor — ne mărturisea 
Titu Teacenco, miner șef de 
brigadă la unul din frontale
le E. M. Paroșeni, ele ne su
plinesc efortul fizic, dar ne 
solicită gîndirea... Se cuvine 
să învățăm a le mînui mai 
bine. Trebuie să avem grijă 
de utilaj, că-i o „zestre” 
scumpă, să-1 folosim la ca
pacitatea lui“. Un mod de a 
privi lucrurile din unghiul 
maturității, al responsabilită
ții comuniste. O concepție ca
re reflectă mutațiile structu
rale, de profunzime, pe de
plin caracteristice celor in
vestiți cu o dublă calitate : 
de producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție.

...Știți cîți salariați avea 
Vulcanul acum douăzeci și 
ceva de ani 2 Circa... 500. 
Țesătoarele — în majoritate 
femei — și muncitorii de la

uzina electrică... Azi : de vreo 
20 de ori mai mulți ! La trei 
locuitori, unul este salariat.

Munca — izvorul bunăstă
rii și al demnității — expli
că edificator acel tonus vital 
de care am amintit. Peste 
5 000 de apartamente cuprin
se in „fagurii" pastelați ai 
blocurilor cu linie armonioa
să, au fost predate oamenilor 
Vulcanului din 1951 încoace.

nului in toți acești ani fer
tili pentru intreaga țară ? Să 
enumerăm : două complexe 
comerciale, spitalul cu 300 
de locuri, policlinica bine do
tată, casa pionierilor, 3 cămi
ne muncitorești, date în folo
sință în cincinalul actual, can
tina...

...Iu toamna lui '72, Vulca
nul a cucerit locul 1 pe ju
deț pentru cel mai destoinic

mai 
a 

un 
numai 

ale dez- 
pot asi- 
poate fi 
al com-

In fiecare cel puțin un om al 
minei. In Vulcan funcționea
ză 6 școli generale și un li
ceu. Acum un pătrar de veac 
nu erau nici 200 de elevi, nici 
10 cadre didactice. In 1972 
s-au înregistrat peste 4 300 de 
elevi — cit jumătate din 
populația anului 1948 — cir
ca 190 de cadre didactice, 86 
săli de clasă, 16 laboratoare 
și ateliere școlare. Dacă în 
1951 nu întâlneai niciuna, azi 
familiile cu copii se bucură 
de prezența in peisajul cita
din a patru grădinițe, cu pes
te 500 de locuri. Ce s-a mai 
construit pe platforma Vulca

gospodărit oraș, simbolic suc
ces închinat aniversării Repu
blicii ! înfrumusețarea neînce
tată a urbei vine din dorința 
neostenită a oamenilor de 
aici de a pune în consonanță 
jur-împrejurul cu lumina și 
cu soarele spațiului interior. 
Au meritat edilii orașului, 
intreaga suflare, cu mic cu 
mare, distincția acordată ? Să 
vorbească faptele : adică gră
dinița nouă, lacul de agre
ment cu ispititoarea denumi
re „Intre 
Vulcan, 
tru liceu.
rine de înot, bazele sportive

brazi", clubul F.S.H. 
atelierul-școală pen- 

„perechea" de ba-

de la mină, liceu și de 
școlile generale numărul 1 și 
5, peste 20 hectare de zone 
verzi. Toate — argumente ab
solut convingătoare.

...Orașul Vulcan al anilor 
care vin va fi și mai frumos 
decât cel de azi. O parte doar 
din substanța acestei frumu
seți, ne-a fost sugerată de 
tovarășul Petru Barbu, prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid Vulcan :

— Se merge, în continuare, 
pe dezvoltarea minelor exis
tente, pe extinderea F.S.H.-u- 
lui... In 1973, va începe con
strucția unui depozit de zgu
ră și de cenușă pentru E.C.E. 
Paroșeni care va asigura func
ționalitatea centralei pe 10- 
1<2 ani. In dorința de a trans
pune. in viață prețioasele in
dicații date de secretarul ge
neral al partidului la aduna
rea cu activul din municipiul 
nostru, s-a hotărît construi
rea în Vulcan a 350 de apar
tamente, in medie pe an pi
uă la finele cincinalului. In 
anul care ne bate in prag se 
va ridica încă o grădiniță, o 
creșă... Se vor ataca lucrările 
edilitare necesare conturării 
viitorului centru, de anvergu
ră. al orașului... De la înăl
țimea. treptelor cucerite în 
cei 25 de ani de la proclama- 

"     pri-
altele, 
către 

nicio- 
Phd-

rea Republicii noastre, 
vim tot mai sus, către 
mereu altele. Zborul 
piscuri nu se va opri 
dată. Aidoma „Păsării 
nix".

angajează de urgență
Pentru funcția de măsurători de gaze
@ PENSIONARI
® MINERI
© MAIȘTRI MINERI
Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968 și Le

gea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, 

între orele 7-11, de la biroul personal al exploatării 
cu sediul în Uricani.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de intrare in întreprindere 

eliberată de mina Petrila pe numele Buza Lazăr. O de
clar nulă.

MIERCURI 27 DECEMBRE

— Cultural: Apa vie; 
Muncitoresc: Karl von 
Osietzki ; URICANI : Ele 
fantul Slowly.

Soarele răsare la 7,50 și 
apune la 16,42. Zile trecute 
din an — 362, zile rămase 
— 4.

EVENIMENTE
@ 1897 — S-a născut Tu

dor Vianu, estetician, isto
ric literar, filozof al cultu
rii și scriitor român (75 ani) 
(m. 1964); @ 1822 — S-a nas
cui savantul Louis Pasteur 
(m. 28. IX 1895) ; @ 1924
S-a născut președintele Re
publicii Mauritania, Moktar 
Oukd Deddah ; @ 1909 — 
S-a născut Henryk Jablon
ski, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie ' Aventurile unei prin
țese germane la curtea regelui 
Soare : Republica : Ultimul 
domiciliu cunoscut : PETRI
LA : Întoarcerea sfîntului 
Luca ; LONEA : — Minerul: 
Marea dragoste ; VULCAN : 
Mania grandorii: LUPENI

PROGRAMUL 1. 6,00 Mu- 
:ică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal: 8,00 Sumarul pre
sei; 9.30 Viața cărților; 9,50 
Soliști do operetă ; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Vreau să 
știu; 11.00 Buletin de știri: 
11,05 Cîntcce de Mircea Nea- 
gu; 11,15 Consultație juri 
c’ică: 11.30 Jocuri românești 
și Rapsodia a II-a de Paul 
Constan tinescu; 12,00 Dis
cul zilei : Timi Yu-
ro; 12.15 Recital de operă 
David Ohanesian; 12,30 In- 
lîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat : 13,00 
Radiojurnal: 13,15 Avanpre
mieră cotidiană ; 13.30 Con
cert de prînz; 14.00 Din
creația compozitorilor noș
tri : 14.40 Selection! din ope
retele lui Lehar. 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Fișier
editorial: 15,15 Formații ar- 
‘is.ice muncitorești; 15,30
Muzică de estradă; 16,00
Radiojurnal; 16,15 Lucirări 
corale; 16,30 Știința la zi;

16,35 Muzică ușoară; 16,50 
Publicitate radio; 17,00 Ti
nerețea La puterea 5 000 000 
17,20 Poem pentru pian și 
orchestră; 17,35 Arii din o- 
pere; 18.00 Orele serii; 20,00 
Republica la un sfert de 
veac ; 20,20 Melodii pre
ferate ; 20,50 Mari an
sambluri muzicale româ
nești: 21,20 Moment poetic; 
21.25 Bijuterii muzicale; 
21,40 Șlagăre; 22,00 :Radio- 
jurnal. 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9,1)5'Dans și muzit ă de pre
tutindeni. Folclor din 
Uniunea Sovietică ;

9,25 Prietenii lui Alșiahiuță 
— emisiune pentru pre
școlari ;

9,55 Publicitate ;
10,00 Curs de limba franceză. 

Lecția a 35-a ;
10.30 România în lume ;
11,00 Telecinemoteca pentru 

tineret: „Draga mea Cle
mentine" ;

12.30 Steaua polară ;
12,55 Telejurnal ;

17.30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs 
de limba germană. Lec
ția a 33-a (reluare);

18,00 Muzică — emisiune de 
actualitate Muzicală;

18,15 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

18,35 Tragerea Pronoexpres:;
18,45 Anuar economic 1972 (I);
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. In cinsitea 

aniversării Republicii. 
Raportul unei țări în
tregi ;

20,00 România, tara mea 
film documentar — pro
ducție a studioului 
„Alex. Sahia" ;

20.20 Mîndră floare a dorului
- spectacol de cîntece 

și jocuri populare ;
20,55 Telecinemateca •— „Fan- 

fan la Tulipe" cu Ge
rard Philiipe și Gina Lo- 
lobrigida ;

22.30 24 de ore.

VREMEA
Valorile temperaturii maxi

me înregistrate în cursul zi
lei de ieri :

@ Petroșani LF 4 grade 
® Paring + 3 grade 
PENTRU URMĂTOARELE

24 DE ORE ; Vreme frumoa
să dar geroasă noaptea. Ce
rul va fi mai mult senin. 
Dimineața, pe alocuri, cea
ță.

In timpul perforării găurilor de mină se formează praf 
care se răspindește în atmosfera de la locul de muncă. 
Acest praf este în cantitate foarte mare în cazul perîora- 
jului pneumatic și periculos în lucrările ce se execută în 
roci care conțin bioxid de siliciu. Praful inhalat de către 
muncitori produce îmbolnăvirea profesională numită silico

ză. Pentru combaterea lui se iau o serie de măsuri pe linie 
tehnică : protecția individuală cu mască, captarea uscată a 
prafului și captarea pe cale umedă. Cea mai eficientă mă
sură este injectarea apei în fundul găurii de mină, cap- 
tind praful chiar la locui de formare.

" j rgL-xmi.ic»!
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aniversam

Hanoi
deschidere, au parti-

anifestări consacrate

ALGER 26 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Benga transmite : O expo
ziție de artă populară româ
nească a fost inaugurată, 
la Galeriile municipale din 
Alger, în cadrul manifestă
rilor prilejuite de,cea de-a 
25-a aniversare a proclamă
rii Republicii.

La 
cipat Bachir Manteuri. pri
marul capitalei 
personalități ale vieții cultu
rale și artistice algeriene, 
membri ai corpului diploma
tic.

A fost de țață Mihai Ște
fan. ambasadorul României 
ia Alger.

Expoziția care cuprinde 
peste 150 de obiecte de ar
tă populară din diferite re
giuni ale țării noastre — 
cea mai mare parte fiind 
piese rare, de mare valoare 
artistică (covoare, țesături, 
ceramică) — se bucură de 
aprecierea vizitatorilor. „Ex
ponatele prezentate consti
tuie o mărturie a existenței 
unui important patrimoniu ce 
ilustrează individualitatea et
nică și creativitatea poporu 
lui român", a scris cu acest 
prilej săptămînalul „Algerie 
Actualite", subliniind că ex
poziția 
un mesaj 
algerian".

bucură de apreciere din par
tea publicuiui vizitator.

algeriene.

..aduce din România 
călduros poporului

★

26 (Agerpres). — 
manifestărilor de

BONN
In cadrul
dicate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Repu
blicii, la Dortmund a fost 
deschisă expoziția de foto
grafii a I.R.R.C.S. „Perso
nalități ale științei și cultu
rii românești". Expoziția se

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— In cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul ani
versării proclamării Republi
cii, Ia 26 decembrie, la Kiev, 
s-a deschis o expoziție de 
fotografii intitulată „Româ
nia socialistă la a 25-a ani
versare a Republicii",
luat cuvîntul Vitalina Poz- 
derko. vicepreședinte a a- 
sociației din Ucraina de prie
tenie și relații culturale cu 
țările străine, și Alexandru 
Ungur, consulul general ro
mân la Kiev.

Au

★

BELGRAD 26 — Corespon
dentul Agerpres. George Io- 
nescu. transmite: La amba
sada Republicii Socialiste 
România din capitala Iugos
laviei a avut loc marți o 
conferință de presă, prileju
ită de aniversarea a 25 
ani de la proclamarea 
publicii.

Ambasadorul român 
Belgrad. Vasile Șandru. a re
levat 
istoric 
blicii. Răspunzind apoi 
trebărilor ziariștilor au 
relevate, cu acest prilej, 
rile înfăptuiri obținute 
poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, in pătrarul de veac 
oare a trecut de la 30 De
cembrie 1947, precum și re
zultatele rodnice ale politi
cii externe de pace și cola
borare internațională promo
vată de România socialistă.

Crearea unei companii 
arabe de tancuri petroliere
KUWEIT 26 (Agerpres). - 

Adunarea Națională a Kuwei
tului a aprobat, marți, acordul 
privind crearea unei companii 
arabe de tancuri petroliere — 
anunță agenția France Presse. 
După cum se știe, constituirea 
acestei companii a fost hotărî- 
tă în cadrul Organizației 
telor arabe exportatoare 
petrol (O.P.A.E.P.), pentru 
mai facilă comercializare a 
(rolului arab.

■ La încheierea dezbaterilor

sta- 
de 

o 
pe-

Adunării Naționale, ministrul 
kuweitian al finanțelor și pe
trolului, Abdel Rahman Al A- 
tiki, a anunțat că prima reu
niune a reprezentanților state
lor membre ale organizației în 
administrația noii companii va 
avea loc la 9 ianuarie 1973, în 
capitala Kuweitului. Abu Dha
bi, Algeria, Arabia Saudită, 
Bahrainul, Irakul, Kuweitul 
Libia, Siria și Qatarul, a spus 
ministrul kuweitian, vor parti
cipa la reuniunea amintită.

toaigresad partiduiwi 
de guvernămiiat dâo india.
CALCUTTA 26 (Agerpres). 

In orașul Calcutta au început, 
marți, in prezenta primului 
ministru Indira Gandhi, lucră
rile celui de-al 74-lea Con
gres al partidului de guver- 
nămînt — Congresul Național 
Indian.

La deschiderea lucrărilor, 
președintele C.N.I., dr. Shar- 

rostit un discurs, in 
evocat principalele

semnificația actului 
al instaurării Repu- 

în- 
fost 
ma

de

® Un nou cutremur 
a fost resimțit în regiu
nea sinistrată

® Orașul Managua 
distrus în proporție de 
70 la sută

© Mii de cadavre se 
află încă sub dărîmă- 
turi

MANAGUA 26 (Agerpres). 
— După catastrofa seismică 
care a distrus, sîmbătă, cea 
mai mare parte a capitalei 
Nicaraguei — Managua — 
un nou cutremur a fost re
simțit în noaptea de luni 
spre marți în regiunea sinis-

km, fată de numai 
km în actuala con- 

Estimatiile inițiale

acces

trată. Primele telegrame 
transmise de agențiile de 
presă nu informează însă 
dacă noul cutremur a provo
cat alte pagube sau victime 
omenești.

Se precizează, de asemenea, 
i operațiunile de ajutorare 
sinistraților Și de salvare 
supraviețuitorilor 

sub dărîmături
ritm susținut.

Fostul președinte 
generalul Anastasio 
care conduce aceste acțiuni, i-a 
informat pe ziariști /că fron
tiera dintre Honduras, și El 
Salvador, închisă acum trei 
ani ca urmare a „războiului 
fotbalului", a fost redeschisă 
pentru a permite tranzitul 
ajutoarelor destinate victime
lor seismului.

că 
a 
a 
ti 
în

îngropa- 
continuă

0 nouă cale

amazomană
BRASILIA 26 (Agerpres).

— O nouă cale de acces, 
de tip „Transamazonian" ca
re va face legătura\ pe 
o lungime de cca. 5 000 km
— intre țărmul Atlantic -șj 
granița peruană a 'Braziliei, 
urmează să fie construită în 
viitorul apropiat. Ea va du
bla celebrul „Transamaizo- 
nic", actualmente în curs de 
construcție la sud de Fluviul 
Amazon.

Noua axă, botezată „Pe
rimetrul Nord", va urma în
deaproape linia Ecuatorului. 
Potrivit afirmațiilor specia
liștilor, ea va avea o deose 
bită importantă strategică și 
economică deoarece, ulterior, 
va fi legată la rețelele rutie 
re peruane, columbiene și 
venezuelane. Noul proiect 
este mult mai ambițios decîl 
construcția actuală a „Trans- 
amazonicului", întrucît pre
vede străpungerea pădurii 
amazoniene pe o lungime de 
4 600 .....................
2 075 
structie. 
relevă că prețul minim pen
tru construirea unui kilome
tru va fi de cel puțin 23 000 
dolari.

CAMERUN
Pentru Camerun anul care 

se încheie reprezintă un an 
al marilor schimbări. Astfel, 
federația a dispărut, făcînd 
loc statului unitar. Dar, pen
tru a înțelege mai bine schim
bările intervenite în viata 
internă a acestei țări afri
cane, trebuie luate -în consi
derație obiectivele ' funda
mentale urmărite.

In iulie 1961, o conferință 
constituțională reunea, 
Foumban, liderii politici 
tradiționali ai celor 
provincii ale tării, în vede
rea punerii bazelor juridice 
ale Camerunului unificat. 
Conferința respectivă a optat 
pentru sistemul federal, ale
gere unică în Africa franco- 
lonă, dar corespunzând unei 
realități.

Intr-adevăr, reunificarea 
întregea într-un singur stat 
cele două părți ale sale, se
parate de mai mult de patru 
zeci de ani. Limbile, culturi
le, tradițiile administrative 
moștenite din perioada colo
nială au venit să suprapună 
o altă serie de disparități 
diversificărilor naturale, în 
care Camerunul este destul 
de bogat. Aceste disparități 
nu permiteau, la vremea res
pectivă, perspectiva rezona
bilă a unui stat unitar. In 
consecință, sistemul federal 
apărea ca o etapă absolut 
necesară.

Dificultățile nu au întîr- 
ziat însă să apară. Constitu
ția preciza clar că „președin
tele și vicepreședintele țării

la 
și 

două

nu pot proveni din același 
stat federat", dar fiecare par
te a Camerunului își avea 
realitățile sale proprii. Așa 
că, reunificarea a intrat des
tul de dificil în obiceiuri.

In primul rind a fost insti
tuit bilingvismul. La univer
sitatea federală, de exemplu, 
cunoștințele erau predate în 
franceză și engleză; de ase
menea, în învătămîntul se
cundar au fost create licee

didati. Procesul de unificare 
astfel angajat s-a încheiat, 
în septembrie 1966, prin libe
ra fuzionare a patru partide 
legale și prin înființarea u- 
nei formațiuni politice vas
te, denumită Uniunea națio
nală cameruneză. Cel mai 
mare merit al acestui „partid 
unificat" este acela de a fi 
reușit să regrupeze în sînul 
său formații politice ale ce-

DIN PRESA STRĂINĂ

bilingve. Obiectivele acestei 
politici erau facilitarea co
municării între diferitele gru
puri de camerunezi și edifi
carea unei culturi naționale, 
care să reprezinte un verita
bil liant al unității naționale, 
deoarece asimila în întregi
me moștenirile istorice.

Pe de altă parte, opera de 
unitate a fost continuată și 
pe plan politic. In acest 
sens, a fost înființat mai în- 
tîi un comitet de lucru în
tre cele două partide majo
ritare ale Federației : Uniu
nea cameruneză — pentru 
fostul Camerun oriental, și 
Partidul national democratic 
camerunez — pentru fosta, 
provincie occidentală. Cele 
două partide au prezentat, 
la alegerile legislative din 
1965, o listă comună de can-

>=iC5rx»aroniUEiDi

lor două state federate. Sar
cină dificilă cînd se consta
tă că sistemele politice ale 
țărilor africane ahglofone 
sint cu totul diferite de ce
le ale țărilor francofone.

Totuși sistemul federal 
comporta destule insuficien
te, dintre care cea mai im
portantă putea fi considera
tă existenta a trei guverne 
și trei adunări, ceea ce, pe 
lingă încărcăturile de ordin 
financiar, îngreuna conside
rabil administrația tării. Dar 
dacă reunificarea țării era 
un scop de atins, instituirea 
unui stat unitar era încă 
greu de realizat în 1961 (...) 
Referendumul, organizat la 
20 mai 1972 crea, în fine, 
un stat unitar. Votul masiv 
constituie o mărturie de. ne
tăgăduit a faptului că fede-

Redacția și administrația zi ar u Iun : Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon t 1662

distrus orașul Managua în 
proporție de 70 la sută. El a 
lansat un apel pentru trimi
terea urgentă de alimente, 
declarînd că medicamentele 
și plasma primite pînă acum 
sînt în cantități suficiente.

Declarație de protest
sarcini care stan în fața gu
vernului pe plan economic, 
social și politic. Evocînd u- 
nele probleme de ordin in
tern, el s-a pronunțat în fa
voarea naționalizării principa
lelor ramuri ale industriei.

Totodată, el a subli
niat necesitatea efectuării 
unor reforme administrative 
în măsură sa permită realiza
rea planurilor economice și 
sociale preconizate de guvern. 
Abordînd unele probleme ale 
politicii externe, dr. Sharma 
a arătat că India este hotărî- 
tă să promoveze o politică 
de consolidare a păcii și prie
teniei cu toate popoarele, de 
adîncire și diversificare a co
laborării multilaterale cu ță
rile socialiste; ea sprijină 
lupta de eliberare națională 
a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
eroică a poporuLui Zimbabwe, 
împotriva asupririi regimului 
rasist, denunță regimurile ra
siste din Africa de Sud și po
litica de apartheid promovată 
de acestea.

bombardamentelor

americane
HANOI 26 (Agerpres). 

Agenția 
Prezidiul 
triei din 
citătii o 
condamnă noul pas de escala
dare de către S.U.A. a războ
iului împotriva R.D. Vietnam. 
Prezidiul C.C. al Frontului Pa
triei cere S.U.A. să pună ca
păt războiului de agresiune, 
bombardamentelor, blocadei și 
tuturor celorlalte acte îndrep
tate împotriva Vietnamului de 
nord.

Marți Ia prînz, aviația ame
ricană a efectuat un nou raid 
de bombardament asupra pe-

V.N.A. relatează că 
C.C. al Frontului Pa- 
Vietnam a dat publi- 
declarație în care

riferiei capitalei R.D. Vietnam- 
Hanoi — relatează corespon
denții de presă din Hanoi. La 
Saigon, comandamentul mili
tar american a anunțat relua
rea, marți la prînz, după o în
trerupere de 36 de ore, a mi
siunilor de bombardament a- 
supra teritoriului Vietnamului 
de nord.

In intervalul 18—24 decem
brie au fost doborîte 53 de a- 
vioane ale S.U.A. care efec
tuau raiduri asupra R.D. Viet
nam — s-a anunțat la Hanoi. 
In cele șapte zile, au fost, de 
asemenea, avariate opt 
militare americane.

MANAGUA 26 (Agerpres). 
Președintele Comitetului ex
traordinar însărcinat cu orga
nizarea operațiunilor de 
ajutorare după dezastrul care 
a avut loc la Managua a de
clarat că, potrivit cifrelor fur
nizate de brigăzile de ajuto
rare, pînă în prezent au fost 
dezgropate și înhumate 2 000 
de cadavre și că alte 5 000 sau 
6 000 se află încă sub dărîmă- 
turi.

Comisia medicală a preci
zat că toți răniții beneficiază 
de îngrijirile necesare și că 
aproximativ 200 
fost evacuați în 
Aceeași comisie 
în momentul de 
ta priorităților 
trugerea zonelor 
centrul orașului 
rea, în continuare, a dinami
tării structurilor clădirilor 
foarte avariate dar rămase 
încă în picioare.

Luni seara, o dată cu că
derea nopții, orașul Managua 
a fost cuprins de un întune
ric total. Singurele puncte 
care dispuneau de . energie 
electrică, alimentată de un 
grup electrogen mobil, erau 
posturile de ajutor Și. centre
le medicale precum și un 
post de comunicații impro
vizat.

nave

al țării, 
Somoza,

Masă plastică
sintetizată

MANAGUA 26 (Agerpres). 
Guvernul nicaraguan nu va 
adopta nici o hotărâre în ce 
privește reconstruirea capi
talei țării — Managua, dis
trusă, după cum se știe, de 
puternicul cutremur care a 
avut loc sîmbătă — înainte 
de a-i consulta pe specialiști, 
a declarat, în fata ziariștilor 
fostul președinte al țării, ge
neralul Anastasio Somoza, 
numit președinte al Comite
tului extraordinar însărcinat 
cu organizarea operațiunilor 
de ajutorare. ' -----

In ce privește bilanțul ca
tastrofei seismice, Anastasio 
Somoza a precizat că nu 
este încă posibil să se apre
cieze pagubele materiale, dar 
a adăugat că cutremurul • a

@ Luînd cuvîntul la un mi
ting popular care a avut loc, 
luni, în orașul Kisangani, din 
estul tării, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
a anunțat că guvernul său a 
început examinarea unor pla
nuri pentru industrializarea 
cursului superior al fluviului 
Zair. El a menționat că guver
nul intenționează • realizarea 
unor proiecte privind constru
irea de baraje în aceste regi
uni, în vederea producerii de 
energie electrică.

@ Convenția de două zile 
a Partidului Socialist National 
din Bangladesh, recent creat, 
l-a ales în funcția de președin
te al partidului pe Abdul Jai- 
Lil — transmite agenția Asso-

ralismul a fost un succes, in 
măsura în care a contribuit 
Ia risipirea neîncrederii, pî
nă la punctul de a face posi
bilă și necesară ideea statu
lui unitar.

Referendumul s-a desfășu
rat în zorii celui de-al trei
lea plan de dezvoltare, care 
are ambiția să creeze condi
țiile unui rapid decolaj pen
tru a mări șansele de succes 
ale țării, prin creșterea efi
cacității statului in urma uni
ficării structurilor și acțiuni
lor.

Pe plan economic și social, 
al doilea plan cincinal de 
dezvoltare (1966 — 1971) a 
scos cu totul Camerunul oc
cidental din enclava la care 
fusese condamnat, prin pu
nerea în funcțiune a infra
structurilor care uneau cele 
două state federate; este 
vorba, în primul rînd, de 
construirea căii de acces 
Douala—Tiko și a drumului 
de fier Mbanga—Kumba. Dar 
cel mai important pas a fost 
făcut, în acest sens, prin 
construirea căii ferate trans- 
cameruneză care, atunci cînd 
va fi terminată, va uni ves
tul, centrul și nordul țării. 
Interesul pe care îl prezin
tă acest important șantier nu 
se limitează numai la aspec
tul economic, ci vizează și 
latura politică a lucrurilor, 
căci,nu în zadar a fost nu
mit el .^drumul de fier al u- 
nității".

„JEUNE ABRIQUE"

-r—«c

de copii au 
Guatemala, 

a arătat 
fată, pe 

se află 
infectate 
și executa-

ciated Press. In funcția de se
cretar general al partidului a 
fost ales A. S. M. Abdur Rab.

@ „Bogățiile care aparți
neau altă dată unor grupuri 
privilegiate sînt acum bunuri 
ale întregului popor" — a 
spus, într-o declarație făcută 
in orașul Ica, președintele Re
publicii Peru, Juan Velasco 
Alvarado, relevînd politica de 
valorificare în interesul națio
nal a resurselor naturale ale 
țării. Statul controlează în 
mod nemijlocit — a subliniat 
el — producția principalelor 
mine din țară și deține mono
polul asupra prelucrării și co
mercializării bogățiilor mine
rale.

© Comisia militară interye- 
menită s-a întrunit, luni, în 
localitatea Moukayras (Repu
blica Democratică Populară a 
Yemenului), în prezența mem
brilor Comitetului militar arab, 
„pentru a examina clauza 
cordului 
tre cele 
tragerea 
militare 
tierei în sectorul Baida—Mou- 
kayras" — a anunțat postul 
de radio Sanaa, reluat de a- 
genția France Presse,

a- 
încheiat la Cairo în- 
două părți privind re- 
reciprocă a forțelor 

și redeschiderea fron-

@ Firma japoneză ,.Honda" 
a pus la punct un motor de 
automobil care este mai puțin 
poluant decît cele folosite in 
prezent. Diferența fată de mo
torul clasic cu combustie in
terna'constă în amenajarea, în 
jurul bujiei, a unei camere de 
combustie de dimensiuni redu
se, in care arde un amestec de 
combustibil mai bogat decît in 
cilindrul propriu-zis. Explozia 
din acest cilindru auxiliar se 
transmite in cilindrul mare, 
ceea ce face ca, aici, combus
tia să fie mai completă și, în 
felul acesta, să se reducă can
titatea de gaze poluante.

@ In vederea soluționării 
crizei politice belgiene, la 
Bruxelles s-a desfășurat o re
uniune comună a liderilor par
tidelor tradiționale (socialist, 
social-creștin și liberal), în 
prezența lui Edmond Leburton, 
desemnat de regele Baudouin 
cu formarea noului guvern.

La sfîrșitul reuniunii, a fost 
dat publicității un scurt comu-

meat, reluat de cotidianul „I.a 
Libre Belgigue", în care se 
spune că „partidele constată 
existenta unui acord suficient 
pentru a angaja tratativele a- 
supra problemelor economice, 
sociale și comunitare".

© Comisia Națională Alge
riană a Investițiilor — C.N.I. 
— a aprobat, în cadrul sesiunii 
de sfîrșit de an, 14 proiecte 
industriale, care totalizează in
vestiții în valoare de 36 000 000 
dinari (cca 40 milioane franci 
francezi).

© ta 26 decembrie, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial 
lui „Cosnaos-540". 
relatează agenția 
sarea are ca scop 
explorării spațiului 
trivit programului

al Pămîntu- 
După cum 
TASS, lan- 
continuarea 
cosmic, po- 
anunțat.

@ Harry Truman, fost preșe
dinte al S.U.A., a încetat din 
viață la 26 decembrie, la un 
spital din Kansas City. Harry 
Truman, care a deținut func
ția executivă supremă în 
S.U.A. în perioada 1945—1953, 
era în vîrstă de

TOKIO 26 (Agerpres). —• 
In 1973, o firmă japoneză 
va produce o nouă masă 
plastică, sintetizată pe bază 
de polibutadienă cu crista- 
linitate redusă. Noua masă 
plastică va putea fi utiliza
tă pentru producerea de pe
licule fotografice care, față 
de produsele similare cunos
cute pînă în prezent, au a- 
vantajul că sint mai tran- 
sparente, mai flexibile, iar 
rezistența mecanică este im? 
bunătățită. In plus, acest 
nou produs va mai putea fi 
folosit la fabricarea ambala
jelor și a jucăriilor.

bușii, luni dimineața, in Ma
rea Caraibilor, în momentul 
in care se pregătea să ateri
zeze pe Insula St. Martin. 
Avionul decolase 
Pointe-a-Pitre 
și efectua un 
compania Air 
fara pilotului, 
la bord alte 
toți cetățeni francezi. Avio
nul — un bimotor cu elice 
— a putut fi observat de 
turnul de control pînă la dis
pariția sa în apele mării.

de la 
(Guadelupa) 

zbor pentru 
France. In a- 
aparatul avea 

11 persoane,

Tragica odisee a su-
praviețuitorilor unei
catastrofe aviatice

88 de ani.

@ Ministrul 
teme al Uniunii 
drei Gromîko, 
marți, cu Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. După cum men
ționează agenția TASS, au fost 
examinate probleme legate de 
lupta poporului vietnamez pe 
fronturile militar, politic și 
diplomatic.

afacerilor ex- 
Sovietice, An- 
s-a întîlnit,

Un nou tip de avion

$j Agenția TASS transmite 
că, Ia 26 decembrie, la Mos
cova a fost semnat protocolul 
comercial sovieto-bulgar pe 
anul 1973. Documentul preve
de o creștere a volumului 
schimburilor bilaterale de 
mărfuri cu 15 la sută în com
parație cu anul 1972.

$ Sub conducerea președin
telui Hafez Assad, la Damasc 
a avut loc, marți, prima reu
niune a noului guvern sirian. 
In cursul reuniunii, relevă a- 
genția France Presse, șeful 
statului sirian a dat o serie 
de directive privind „măsurile 
care trebuie luate pentru a 
face față exigențelor etapei 
actuale".

@ Prestigioasa editură „A- 
guilar", din Madrid, a editat 
in colecția „Teatrul contempo
ran", un volum cuprinzînd cî- 
teva piese 
nești.

Volumul,
ru, include
ragiale, Camil Petrescu, Luci
an Blaga, Aurel Baranga și 
Horia Lovinescu.

de teatru româ-

prefațat de Al. Pl- 
piese de I. L. Ca-

IKONDRA 26 (Agerpres). 
— Un constructor britanic 
propune realizarea unui tip 
de avion ale cărui cheltuieli 
de construcție și exploatare 
ar putea fi cu 15—20 la su
tă mai mici decît ale orică
rui avion aflat în prezent in 
serviciu. Noul tip va putea 
transporta 100 de pasageri 
sau 10 tone încărcătură, zbu- 
rînd cu escale scurte de ci- 
teva sute de kilometri. El 
va putea decola și ateriza 
■pe piste neamenajate, de 
iarbă, lungi de 500 pînă la 
600 de metri. Costul va fi 
redus și datorită faptului că 
fuselajul nu va fi presuri
zat.

Aerotren cu
turboreactor

PARIS 26 (Agerpres). — 
Specialiștii francezi sint 
preocupați de construirea u- 
nui nou tip de aerotren in 
care motorul cu elice va fi 
înlocuit cu un turboreactor 
prevăzut 
reducere 
mărire a 
Primele
loc în primăvara anului vi
itor și se speră ca noul pro
totip să circule cu aproape 
400 de kilometri pe oră.

cu dispozitive de 
a zgomotului și de 
forței de tracțiune, 
încercări vor avea

Accident aviatic
SAN JUAN 26 (Agerpres). 

— Un avion al companiei 
„Air Guadeloupe" s-a pră-

S ANTI AGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Supraviețui
rea surprinzătoare a celor 
16 uruguayeni, care, timp 
de 70 de zile, au reușit să 
se mențină in viață în Au
zii Cordilieri, este inexpli
cabilă din punct de vedere 
științific, a afirmat, luni, u- 
nul dintre medicii chilieni 
care acordă îngrijirile nece
sare acestor supraviețuitori.

Reamintim că avionul ca
re transporta o echipă de 
rugbi uruguayană s-a prăbu
șit la 13 octombrie in Auzi; 
de la această dată, 16 oa
meni au reușit să învingă 
lipsa de alimente și de me
dicamente, singura lor „hra
nă" fiind o infuzie prepara
tă dintr-o plantă numită 
„Iarba asinului", precum și 
cîteva bucă(i de brînză și 
ciocolată. Primul medic ca
re i-a examinat pe cei 16 
supraviețuitori, dr. Eduardo 
Arriagada. a declarat că a- 
ceastă incredibilă victorie a 
ființei umane, fără 
dent în istoria aviației, 
poate fi explicată pe 
datelor actuale 
și ale medicinii 
El a precizat, 
la eroii acestei 
see, că, in ciuda faptului că 
fiecare a pierdut, în medie, 
15 kilograme în greutate, 
condiția lor fizică este satis
făcătoare. Medicii suprave
ghează în mod special sta
rea psihică a pacienților în 
ipoteza că asistarea la dis
pariția a 33 dintre pasagerii 
de la bordul avionului a 
traumatizat serios echilibrul 
psihic și nervos al celor 16 
supraviețuitori.

prece- 
nu 

baza 
ale științei 

in special, 
referindu-se 
tragice odi-
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