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stranii Marii
Nicolae Ceaușescs,

ambasadorul
Tunisia

a

avut

Ședința
Biroului Executiv(Continuare în pag. a 2-a)

al Consiliului IMaponal
i 7' 7' 7 7 < • ■■ -â a al Frontului

H

Unității Socialiste

a
6-a desfa-

cu ple- 
acestura

ANUL XXIX Nr. 7202

Miercuri dimineața, au fost re
luate în plen, lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Ședința s-a deschis la ora 10,00 
dimineața. Alături de deputați, în 
sala Palatului Marii Adunări Națio
nale, se află numeroși invitați — 
membri ai 6.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de par
tid și de stat, oameni ai muncii, per
sonalități ale vieții economice, știin
țifice și culturale, ziariști. Sînt pre- 
zenți, de asemenea, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

Deputății și invitații au întîmpi-

nat cu vii și îndelungi aplauze in
trarea în sala de ședințe a conducă
torilor de partid și de stat.

In loja din dreapta iau loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
A^anea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu. Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se află membrii 
Consiliului de Stat.

pe

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, mier
curi, 27 decembrie, pe Abdel- 
majid Chaker. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar

al Republicii Tunisia la Bu
curești, în legătură 
carea definitivă 
din țara noastră.

Cu acest prilej 
o convorbire care 
șurat întir-o atmosferă cor
dială.

apărării naționale
a Bgpwisâ Sswfete fiomâob
general

prezentată de tovarășul
lonițăde armată Ion

Vă rog să-mi permiteți ca, 
din împuternicirea Consiliu
lui Apărării și a Consiliului 
de Miniștri, să prezint spre 
examinare și adoptare, pro
iectul de lege privind orga
nizarea apărării naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Este cunoscut că, in ulti
mii ani, în viața internațio
nală au avut loc importante 
mutații social-politice, care 
au determinat schimbări vi
zibile în raportul de forțe 
pe plan mondial în favoarea 
socialismului, păcii și pro
gresului social : s-a întărit 
continuu frontul antiimperia- 
list, se afirmă tot mai puter
nic tendințe spre destindere 
și colaborare între state.

Totuși, în condițiile exis
tentei imperialismului, a for-

țel or reacționare, care pro
movează o politică agresi
vă, ostilă socialismului, pro
gresului și civilizației, răspun
derea față de viitorul națiu
nii noastre, asigurarea mun
cii pașnice, creatoare a po- 

păstrării 
a independenței, 

și integrității 
Socialiste R-omâ- 

cauzei so- 
și păcii, impun 

con-

noastre, 
pașnice, 

porului, interesele 
neștirbite 
suveranității 
Republicii 
nia, ale apărării 
cialismului 
cu necesitate întărirea 
tinuă a capacității defensive 
a țării pentru a putea res
pinge la nevoie orice agre
siune armată imperialistă.

Parte integrantă a com- 
iplexului de măsuri inițiate 
de partid privind perfecțio
narea organizării și condu
cerii întregii vieți sociale, 
la baza cărora stau hotărî-

rile Congresului al X-lea 
ale Conferinței Naționale 
Partidului 
din iulie 
mentare 
obiective 
de dezvoltare 
noastre socialiste, 
pe deplin în prevederile Con
stituției noastre, în concep
ția ' fundamentală a partidului 
nostru, referitoare la apăra
rea patriei de către toți cetă
țenii tării, bărbați și femei, 
fără deosebire de naționali
tate, religie, ocupație și pre
gătire.

Elaborarea proiectului de 
lege de către un larg colec
tiv de specialiști din Minis
terul Apărării Naționale, pre
cum și din alte ministere și

și 
a 

Comunist Român 
1972, noua regle- 

■răspunde cerințelor 
ale stadiului actual 

a societății 
se înscrie

(Continuare în pag. a 2-a)

Expunerea
te proiectul de lege eh privire la

Eemîral fc CoM i MsiitiȘrufa

Econom» ș§ Soebte
- prezentată de tovarășul 
Miron Constantinescu —

Vă rog să-mi permiteți ca 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de 
Stat, să supun Marii Adunări 
Naționale, spre dezbatere și 
adoptare, proiectul legii cu 
privire la organizarea și func 
ționarea Consiliului Central 
de Control al Activității Eco 
nomice și Sociale.

Elaborat, sub îndrumarea ne 
mijlocită a conducerii partidu 
lui. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proiectul 
de lege oglindește preocuparea 
constantă de a perfecționa și 
întări continuu activitatea de 
control, pe linie de partid și 
de stat, în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
și ale Conferinței Naționale a 
partidului din iulie 1972.

La definitivarea proiectului 
de leqe s-a tinut seama de 
observațiile, propunerile și 
sugestiile comitetelor județe
ne de partid, ale unor institu
ții centrale, care au analizat 
temeinic propunerile de orga 
nizare a controlului de partid 
și de stat, ca un sistem unitar, 
pe toate treptele organizatori
ce, de la nivelul superior de 
. onducere, plnă la unitatea 
de bază a economiei, între
prinderea.

După cum vă este cunoscut, 
Conferința Națională a stabi
lit necesitatea întăririi în con
tinuare a rolului controlului 
de partid și de stat, exercită
rii acestuia în mod exigent în 
toate domeniile de activitate 
economică și socială, pentru 
a asigura cunoașterea de că
tre societate a modului cur»

este gospodărită avuția națio
nală, cum sînt utilizate mij
loacele materiale și financia
re, cum își îndeplinesc sarci
nile cadrele de conducere, co
lectivele de oameni ai muncii. 
Acestor finalități le corespun
de organizarea Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice și Sociale, a consi
liilor județene și a consiliilor 
de control muncitoresc al ac 
tivitătii economice și sociale.

In raportul prezentat la Con
ferința Națională, secretarul 
general al partidului arăta că, 
„în scopul realizării în mai 
bune condiții a controlului, es
te necesară transformarea Con
siliului Economic într-un or
gan puternic de partid și de

(Continuare in pag. a 2-a)

Miercuri, 27 decembrie a.e., 
a avut loc ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste, prezidată de tova 
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socia
liste.

Biroul Executiv a discutai 
modul în care a fost organi
zat și se desfășoară controlul 
obștesc, în baza prevederilor 
Legii nir. 6 și a apreciat con 
tribuția pe oare o aduc oa 
menii muncii încadrați în e- 
chipele de control obștesc la 
îmbunătățirea calității produ
selor destinate consumului, a 
aprovizionării și desfacerii, 
a prestațiilor de servicii și a 
asistenței 
populație.
stabilit măsuri care să asi
gure valorificarea mai bună, 
de către conducerile unități
lor supuse controlului, a ob
servațiilor și propunerilor fa

sanitare pentru 
Biroul Executiv a

cute de către echipele de 
control obștesc in vederea 
sporirii eficienței acestei ac
tivități.

A fost, de asemenea, su
pusă dezbaterii activitatea 
desfășurată în anul 1972 de 
către Frontul Unității Socia
liste în domeniul relațiilor 
externe și s-a aprobat planul 
cu privire la 
naționale al 
viitor.

In vederea 
țiaJe de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională, 
circumscripțiile electorale 
devenite vacante, Biroul Exe
cutiv a aprobat propunerile 

candidați și a hotărit să 
supună votului alegătorilor 
numele Frontului Unită- 
Socialiste.

Biroul Executiv a exami
nat, de asemenea, și alte pro
bleme privind activitatea mi- 
rentă.

relațiile inter-
F.U.S. în anul

alegerilor par

iu

CLEMENT NEGRUf 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid, 

președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal

de 
le 
In 
ții

A
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VALEA JIULUI
în pătrarul împlinirilor
® Mutații fundamentale în mineritul bazinului 
® O viață prosperă, înfloritoare

in spiritul unui patriotism fierbinte, în- 
tr-o atmosferă de puternîe elan creator, mi
nerii, energeticienii, constructorii, toți oa
menii muncii din Valea Jiului sărbăto
resc împreună cu întregul nostru popor, 
aniversarea unui sfert de veac de la în
făptuirea marelui act de însemnătate isto
rică pentru destinele patriei, a întregii 
noastre națiuni : proclamarea Republicii.

„CUCERIREA ÎNTREGII PUTERI POI.I 
TICE DE CĂTRE CLASA MUNCITOARF 
IN ALIANȚĂ CU ȚĂRĂNIMEA, CU CE
LELALTE CATEGORII DE OAMENI AI 
MUNCn — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — A MARCAT TRECEREA 
ȚARII INTR-O NOUĂ ETAPĂ DE DEZ
VOLTARE — ÎNFĂPTUIREA REVOIUȚIEI 
SOCIALISTE".

In sfertul de veac care a trecut de la 
proclamarea Republicii, poporul român, 
condus de partidul comunist, a desfășurat 
o vastă operă creatoare pentru transfor
marea României într-un stat socialist în
floritor, cu o economie tn plin proces do 
dezvoltare și modernizare, cu o orînduirc 
socială avansată. Marile prefaceri funda
mentale din ultimii 25 de ani — lichida
rea exploatării omului de către om, vic
toria definitivă a socialismului —■ au lăr
git baza socială a statului nostru, au dus 
la o nouă fizionomie a societății alcătuite 
din clase și categorii sociale noi, care au 
interese fundamentale comune, animate de 
idealurile socialismului și comunismului.

Aflat în fruntea poporului, drept factor 
politic primordial al țării, forță dc guver- 
nămint, Partidul Comunist Român a ofe
rit un strălucit exemplu de gîndire și ac
țiune revoluționară, militind cu clarviziu
ne pentru mobilizarea tuturor energiilor 
națiunii spre rezolvarea problemei de bază

în dezvoltarea ș, 
naționale 

dintr-o ți 
cu unul din 

de crește 
In anul glo 

product L 
de 21 de ori ma 

anul 1938. Crearea mari 
socialiste, dotarea teh 
sprijinul acordat, 

au produs schimbări 
satelor, transformînd

economii 
României 

țară 
ritmuri 
lume.

Republicii,
21 de 
Crearea

a lichidării înapoierii economice mojici, 
te de la regimul burghezo-moșieresc 
dezvoltarea economiei naționale : indu 
trializarea socialistă.

Industrializarea a avut in anii Repu 
blicii un rol hotărîtor 
dinamizarea întregii 
m transformarea
ră înapoiată, într-o 
cele mai înalte 
re economică din 
riosului jubileu al 
industrială a tării este 
mare decît în 
proprietăți agricole 
nică a agriculturii, sprijinul acordat, di 
stat țărănimii', au produs schimbări radi 
cale în viața satelor, transformînd agri 
cultura înlr-o ramură dc bază a economie 
naționale, care aduce o contribuție însem 
nată la creșterea venitului național. Ma
rile înfăptuiri! economice din anii construe 
tiei socialiste conferă patriei noastre ta
bloul unei țări în plină înflorire. Românii 
a lichidat înapoierea în rare se afla cu 
25-30 de ani în urmă, dintr-o țară slab 
dezvoltată, ea a devenit o țară socialistă 
in curs de dezvoltare, cu o industrie di
namică, cu agricultură modernă.

Politica înțeleaptă a partidului de înflo 
lire multilaterală a economiei țării a asi 
qurat obținerea unor succese dc seama in 
înfăptuirea țelului suprem al politicii parii 
dului, a construcției socialiste, 
bunăstării materiale și spirituale 
lor, satisfacerea cit mai deplină

creșterea 
a mase 
a nevoi 

lor întregului popor. Edificator este în -i 
rest sens faptul că numai fondul de sala
rii din 1972 este de 3 ori mai maro dorii

(Continuare in pag. a 3-a)
y

WaSea Jiului cinsteș 771® salvatoare
Cu planul anual îndeplinit
Secția Valea Jiului a Intreprin
derii de prospecțiuni și explorări

geologice Deva
Colectivul de sondori al 

secției de exflorări de la 
Bărbăteni a îmbogățit cu o 
nouă și prestigioasă faptă 
de muncă 
lizări cu < 
reata sărbătoare a 
rii unui pătrar de 
la proclamarea 
In ziua 
secția a 
nu al la 
pecțiuni 
gice.

Totodată cu succesul, har
nicii sondori raportează că 

pînă la finele anului vor 
realiza peste sarcini 300 ml 
foraje, ceea ce înseamnă e- 
chivalentul producției unei

bilanțul de rea- 
care cinstește mă- 

împlini- 
veac do 

Republicii, 
de 18 decembrie, 
împlinit planul a- 

activitatea de pros- 
și explorări geolo-

-.onde și jumătate realizate 
suplimentar pe o lună, 
seamnă cărbune pus în 
dentă in plus.

Demnă de remarcai 
totodată productivitatea 
rită cu care s-a desfășurat în 
permanentă activitatea la 
fiecare instalație de foraj 
(4,8 la sută depășire a indi
catorului în trimestrul III), 
prin îmbogățirea dotării sec
ției în acesit an cu două In
stalații noi de foraj tip S.G.

650 c-u capacitate de fo
rare la adîncimi medii, prin 
autodotare (în atelierele pro
prii ale secției se confecți
onează reducții, carotierc 
mecanice și multe alte pie

în- 
evi-

este 
spo-

rt io , - i ■ȘI a “

bună hmăzih Mntnrnlni

s-au 
deosebit 
conduse 
Afexan- 
Statc și

Fiecare din

se de schimb), ca și 
organizarea judicioasă 
chipelor dc sondori 
muncii la locațiile de 
completată de o mai
aprovizionare a sondelor eu 
echipament tehnic, carbu
ranți și fluide dc foraj.

In rodnica activitate ee 
s-a desfășurat anul acesta 
la sondele dc explorare 
din câmpurile miniere Sălă- 
truc, Pilier Lupeni, Cimpu 
lui Neaq și Răscoala 
evidențiat in mod 
echipele de sondori 
de maiștrii de foraj 
dru Petcu, Dumitru 
Titu Popescu,
cele trei echipe fruntașe au 
realizat în medie cite 100 
ml foraj in plus de sarcini 
pe acest an. La succesele 
întregului colectiv al secției 
și-au adus de asemenea un 
aport substanțial sondorii 
șefi Virgil Braicu. Aurel 
Hînoveanu. Nicolae Udreseu. 
Vasile Rădulescu și alții, ca 
și mecanicul de revizie Fi
lip Mitrofan și maistrul mo- 
< cinic Gheorghe Nicolae.

Apropierea sărbătoririi glo
riosului pătrar dc 
Republică, 
nir • 
își 
in 
E.M. 
întrecerii 
acum, 
tul 3, conduși de flie Nico
lae. rare 
verenței și 
de schimb 
tinuu plusul de cărbune ex
tras peste plan de la înce
putul lunii decembrie, nive
lul acestuia ajnngînd la 950 
de tone I

veac de 
a stimulat puter- 

și harnicele brigăzi care 
desfășoară munca 

cadrul sectorului I al 
. Aninoasa. In fruntea 

se situează, pinii 
frontaliștii de pe stra-

Inițiatorii întrecerii cu o- 
biectivul : schimbul și fișia 
in fiecare aripă a „camerei", 
si anume cei conduși de mi
nerul Palm Roman, cun 
lează, in același interval 
timp, 450 de tone.

Pregătirea liniej active 
front pentru 1973 se ailă
oa in centrul atenției colec
tivului respectiv, a conduce
rii sale. La frontul uneia din 
lucrările rare 
ua cațaciitate

- abatajul 
brigada lui 
avansat de 1 
cu 10 metri 
era prevăzut.

de
și

datorită perse- 
dăruirii schimb 

au sporit con- „deschid" no
ds producție 

cameră nr. 7, 
Pavel Dediu a 

la 1 decembrie 
mai muK dorit

J
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Consiliul de Stat

ai Republicii Socialiste

România

(Urmare din pag. 1)

Lucrările au fost deschise de to
varășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale

In unanimitate, deputății au a- 
doptat următoarea ordine de zi :

1. Proiectul de lege privind orga
nizarea apărării naționale a Repu
blicii Socialiste România.

2. Proiectul de lege cu privire la 
organizarea și funcționarea Consiliu
lui Central de Control al Activității 
Economice și Sociale.

3. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stai.

4. Eliberarea și alegerea unui se
cretar al Marii Adunări Naționale ; 
modificări' în componența unor co
misii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

La primul punct al ordinii de zi 
tovarășul general de armată Ion lo- 
nița, ministrul apărării naționale, a 
prezentat expunerea la proiectul de 
lege privind organizarea apărării

naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Tovarășul Ion Dincă, președintele 
Comisiei pentru probleme de apă
rare, a prezentat apoi raportul aces
tei comisii și al Comisiei juridice 
la proiectul de lege supus dezbate
rii.

In continuare, tovarășul Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezentat ex
punerea la proiectul de lege cu pri
vire la organizarea și funcționarea 
Consiliului Central de Control al 
Activității Economice și Sociale.

Președintele Comisiei economico- 
financiare, tovarășul Aurel Vijoli, a 
prezentat raportul acestei comisii și 
al celorlalte comisii permanente ale 
M.A.N. la proiectul de lege supus 
discuției.

In continuarea lucrărilor Marii A- 
dunări Naționale, astăzi, la ora 9,00 
dimineața vor începe discuțiile asu
pra proiectelor de legi prezentate 
în ședința de ieri.

(Agerpres)

r

DECRET
privind grațierea

unor pedepse

(Urmare din pag. 1)

organe centrale, sub îndruma
rea personală a secretarului 
general al partidului, preșe
dintele Consiliului Apărării 
Ref oblicii Socialiste România, 
Comandantul Suprem al lor- 
telbr noastre armate, tovară
șul X’icolae Ceaușescu, indica
țiile deosebit de prețioase pe 
care ni le-a dat în vederea 
soluționării celor mai comple
xe probleme, conferă acestui
document un caracter profund
realist, creează cadrul legis-
lativ necesar mobilizării tu-
turor resurselor utnane și ma-
teriaji ■ ale Țării , pențru apă-
rare a patriei noastre in cazul
il lei icjresiuni.

In .ontinuart■, permiteți-mi
sci mii opresc pe scurt asupra 
principalelor probleme pe ca
re urmează să le reglementeze 
noua lege.

Organizarea apărării națio
nale a Republicii Socialiste 
România are la bază politica 
generală a Partidului Comu
nist Român de construire a 

'socialismului și comunismului, 
de întărire a prieteniei, cola
borării și alianței cu toate tari
le socialiste, în conformitate cu 
principiile marxism-leninismu
lui, ale internaționalismului pro
letar, de promovare a rela
țiilor de bună vecinătate și 
conviețuire pașnică cu toate 
statele, indiferent do orîndui- 
rea lor socială, relații înteme
iate pe deplina egalitate în 
drepturi, respectul indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc, 
pe renunțarea la folosirea for
ței sau la amenințarea cu for
ța în relațiile internaționale.

De asemenea, se precizează 
că dreț tul de a hotărî asupra 
problemelor apărării Republi
cii Socialiste România consti
tuie un atribuit suveran al 
statului român, iar teritoriul 
de stat este inalienabil și in
divizibil.

Pentru prima dată se legi 
forează interzicerea acceptării 
sau recunoașterii oricărei ac
țiuni a vreunui stat străin, în 
timp de pace sau război, ca
re ar duce la atingerea suve
ranității, independentei na
tional,! și integrității teritori
ale a Republicii Socialisto Ro
mânia sau care ar slăbi capa
citatea de apărare.

Durata serviciului militar, 
prevăzută în proiectul de le
ge. creează posibilitatea ca 
toți tinerii să îndeplinească 
serviciul militar. Aceasta are 
o mare importantă atît pentru 
pregătirea tinerilor pentru a- 
părarea patriei, cit și pentru 
formarea lor ca buni cetățeni. 
Experiența arată că tinerii ca
re trec prin școala armatei 
noastre devin mai maturi în 
gîndire și acțiune, își lărgesc 
orizontul de cunoștințe gene
rale, privesc cu mai multă 
răspundere obligațiile ce Ie 
revin în serviciu și societa
te. Totodată, învățind să mî- 
nuiască cu pricepere tehnica 
de luptă și aparatura moder
nă din înzestrare, ei dobîn- 
desc cunoștințe și deprinderi 
folositoare în activitatea ce 
o vor desfășura în diferite sec
toare ale economiei naționale.

Ținînd seama de pregătirea 
multilaterală pe care trebuie 
s-o aibă viitorii absolvenți ai 
instituțiilor de învățămînt su
perior pentru a deveni cadre 
militare de rezervă, precum 
și de necesitatea de a se crea 
< ondiții ca aceștia să partici
pe în producție imediat după 
terminarea studiilor superioa
re, s-a prevăzut ca absolven
ții liceelor admiși în învăță- 
mîntul superior să îndepli
nească serviciul militar cu ter

men ledus, timp de 9 luni, 
după ce reușesc la examenul 
de admitere. Pe timpul stu
diilor vor continua instruirea 
militară în cadrul gărzilor pa
triotice constituite în institu
țiile de învățămînt pe care 
ie frecventează, iar la absol
vire vor obține gradul de o- 
fițer sau subofițer de rezer
va, după verificarea cunoștin
țelor militare.

Călăuziți de politica parti
dului și stalului nostru in 
ceea ce privește grija față de 
om, în proiectul de lege s-au 
inclus prevederi mai cuprin
zătoare referitoare ia scuti 
rea de servii iul militar pen
tru recruții susținători de fa
milie, ■ In acest sens, fată de 
reglementarea actuală, se sta
bilește că sînt scutiți de ser
viciul militar și recruții căsă
toriți care sînt susținători ai 
familiei, in cazul cînd soția 
este încadrată în gradul I sau 
II de invaliditate, precum și 
în alte situații.

Pentru materializarea con
cepției fundamentale a parti
dului și statului nostru in do
meniul organizării apărării na
ționale, sînt precizate măsu
rile ce trebuie luate in timp 
de pace, în vederea pregăti
rii populației, teritoriului și e- 
conomiei, în scopul întăririi 
capacității de apărare n tării. 
In acest context, sini prevă
zute pe larg atribuțiile ce re
vin organelor supreme ale pu
terii de stat și organelor cen
trale ale administrației de 
stat, consiliilor populare și 
comitetelor executive, precum 
și celorlalte organizații socia
liste.

O deosebită semnificație 
pentru coordonarea și reali
zarea măsurilor do apărare pe 
plan local, o va avea crearea 
ia județe, municipii, orașe și 
comune a consiliilor locale de 
apărare — organe deliberative 
— care vor avea sarcina de 
a soluționa problemele de a- 
părare atît în timp .de pace, 
cit și în timp de război.

In spiritul concepției parti
dului nostru privind partici
parea generală și directă a 
întregului popor la apărarea 
patriei, articolul 22 din pro
iectul do - lege precizează : 
„Toți cetățenii români, indi
ferent de sex, au datoria să 
se pregătească pentru a fi în 
măsură să îndeplinească mi
siuni în legătură cu apăra
rea patriei".

Pregătirea militară pentru 
apărarea patriei se realizează 
în forțele armate și prin par
ticiparea la alte forme de pre
gătire a populației pentru a- 
părare, cum sînt: gărzile pa
triotico, formațiile do apărare 
locală antiaeriană, formațiuni
le de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei și al
te organe sau organizații ce 
se vor stabili prin lege. In 
felul acesta, sînt întrunite în- 
tr-un sistem închegat, pentru 
prima oara, toate formele de 
pregătire militară a cetățeni
lor, ceea ce asigură o condu
cere unică și un caracter u- 
nitar al pregătirii întregii 
populații pentru apărare.

In scopul menținerii și îm
prospătării cunoștințelor mili
tare, se prevede ca subofițe
rii, maiștri militari și ofițerii 
în rezervă, în afară de con
centrările cu scoaterea din 
producție, pot fi chemați pen
tru instruire periodică, fără 
a fi scoși din producție, pre- 
cizindu-se totodată și durata 
acestei forme de pregătire. 
Prin acest sistem se va crea 
posibilitatea continuării pre
gătirii unui număr mare de 
cadre în rezervă, iară a in
fluența activitatea de produc
ție.

De asemenea, în proiectul 
de lege se reglementează și 
problema asigurării forței de 
muncă necesară economiei na
ționale în timp de război, prin 
mobilizarea la locul de mun
că a unor rezerviști. In acest 
fel, se vor asigura condițiile 
necesare continuării produc
ției în ritmul impus de cerin
țele ducerii războiului de a- 
părare.

Avînd în vedere prevede
rile constitutionale ce trebuie 
respectate de către toți cetă
țenii Republicii Socialiste Ro
mânia supuși obligațiilor mi
litare, se precizează mai pe 
larg obligațiile și drepturile 
ce revin recruților, militarilor 
.și rezerviștilor cu privire la 
apărarea patriei și evidența 
militară. Totodată, .ini pre
văzute și obligațiile ce revin 
organizațiilor socialiste cu pri
vire la asigurarea drepturi
lor celor chemați să îndepli
nească serviciul militar.

In scopul evitării scoaterii 
din producție a recruților și 
rezerviștilor pentru deplasarea 
lor la centrele militare, s-a 
simplificat sistemul de eviden
tă militară, în sensul că mu
tațiile în adeverințele de re
crutare și în livretele milita
re, in localitățile în care nu 
sînt centre militare, se vor 
efectua de către organele mi
liției.

In proiectul de lege se pre
cizează scopurile și misiuni
le ce revin gărzilor patrioti
ce, formațiilor de apărare lo
cală antiaeriană și formațiu
nilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, 
precum și sarcinile ce revin 
ministerelor, organelor cen
trale și organizațiilor socia
liste în legătură cu instrui
rea* și asigurarea bazei . mate
riale a acestora.

Referitor la pregătirea te
ritoriului și a economiei na
ționale pentru apărare, sînt 
prevăzute măsurile ce se im
pun a fi luate din timp de 
pace, de către ministere și ce
lelalte organe centrale și lo
cale ale administrației de 
stat, în scopul satisfacerii ne
voilor operative ale forțelor 
armate, prin valorificarea po
tențialului economic al țării 
și subordonarea acestuia, în 
caz de necesitate, efortului 
de apărare. De asemenea, sînt 
stabilite măsuri în vederea 
protejării populației, bunurilor 
materialo și a valorilor cul
turale, împotriva armelor de 
nimicire în masă și a armelor 
obișnuite.

Pentru desfășurarea în 
timp de război a activității 
instituțiilor și unităților eco
nomice, s-a prevăzut că aces
tea pot fi militarizate cînd in
teresele apărării naționale im
pun, întregul personal punîn- 
du-se sub regim de control, 
disciplină și jurisdicție ' mili
tară.

In proiectul do lege s-a in
trodus și un capitol referitor 
Ia contravențiile și sancțiuni
le ce se aplică celor care nu 
respectă îndatoririle ce de
curg din obligativitatea înde
plinirii serviciului militar.

Vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim convingerea că, prin 
adoptarea de către Marea A- 
dunare Națională a prezentu
lui proiect de lege, se asigu
ră luarea măsurilor necesare 
în timp de pace și război, în 
scopul pregătirii întregului 
popor, a economiei și terito
riului, pentru a respinge’ ori
ce agresiune îndreptată' îm
potriva cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor minncii 
din tara noastră, pentru apă
rarea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă Româ
nia..

(Urmare din pag, 1)

stat pentru controlul unitar 
al îndeplinirii hotărîrilor de 
partid și a legilor tării in toa
te domeniile de activitate".

Prevederile proiectului de 
lege răspund hotărîrilor Con
ferinței Naționale privind or
ganizarea în cadrul unui sis
tem unitar, închegat, a activi
tății de control economico-so- 
cial, într-o concepție marxist- 
leninistă, corespunzătoare e- 
tapei actuale de dezvoltare ; 
întărirea răspunderii pe toate 
treptele organizatorice pentru 
executarea riguroasă a decizi
ilor adoptate, promovarea cu 
fermitate a legalității socialis
te în toate domeniile de acti
vitate.

Controlul de partid și de 
stat, ea parte integrantă a ac
tivității de conducere a parti
dului și sfatului nostru, con
stituie una din cele mai impor
tante pîrghii pentru urmări
rea și impulsionarea înfăptu
irii directivelor programului 
de dezvoltare eeonomico-soci- 
ală a tării. El trebuie să asi
gure generalizarea celor mai 
moderne, eficiente forme și 
metode de conducere și orga
nizare, să acționeze ferm pen
tru prevenirea unor fenomene 
negative din activitatea econo
mică și socială, să propună 
măsuri concrete pentru elimi
narea neajunsurilor.

In condițiile complexității 
crescinde a sarcinilor și pro
blemelor pe care le ridică 
procesul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, de perfecționare con
tinuă a organizării și condu
cerii economiei naționale, de 
lărgire a atribuțiilor și com
petentelor unităților eeonomi- 
co-sociale și administrativ-te- 
ritoriale, sporește rolul con
trolului. Acesta trebuie să fie 
atotcuprinzător, să asigure cu
noașterea operativă și temei
nică a modului în care se a- 
plică hotărîrile de partid și le
gile statului, să fie competent 
și sever,dar și preventiv. Efi
ciența controlului se află în 
raport direct cu realizarea tră
săturilor menționate, cu carac
terul partinic și de înaltă res
ponsabilitate socialistă în ca
re se efectuează. Proiectul de 
lege pe care vi-1 prezentăm 
oglindește, după părerea noas
tră, aceste exigente. ,

Prin proiectul de lege se 
propune organizarea Consiliu
lui Central de Control al Ac
tivității Economice și Soeiale 
ca organ de partid și de stal, 
sub îndrumarea directă a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, fiind astfel 
investit cu atribuții de exerci
tare a unui control unitar a- 
supra înfăptuirii politicii eco
nomice și sociale a partidului 
și statului, îndeplinirii hotărî
rilor de partid și actelor nor
mative elaborate de organele 
superioare ale puterii și admi
nistrației de stat în domeniile 
activității economice și socia
le.

In stabilirea acestor atribu
ții de înaltă răspundere s-a 
avut în vedere faptul că întă
rirea rolului conducător al 
partidului — cerință obiectivă 
pentru societatea noastră, con
diție esențială pentru progre
sul economic și social — pre
supune, pe lingă existența u- 
nei linii generale politice jus
te, elaborată pe baza aplicării 
creatoare a legităților genera
le la condițiile concrete de 
dezvoltare, și adoptarea unor 
decizii științific fundamentate 
și exercitarea permanentă a 
unui control exigent asupra 
îndeplinirii hotărîrilor în toa
te domeniile de activitate.

Atribuțiile Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice și Sociale, prevăzu
te în proiectul de lege, se în
scriu în măsurile hotărîte la 
Conferința Națională pe linia 
perfecționării activității de 
control, lărgirii continue a de
mocrației socialiste, stimulării 
participării active a tuturor 
oamenilor muncii, a organiza
țiilor obștești, a reprezentan
ților lor la activitatea comple
xă de înfăptuire a legalității 
socialiste. Se propune ca din 
componența Consiliului să fa
că parte activiști de partid, 
cadre de conducere din orga
nele centrale, reprezentanți ai 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România și ai uniunilor sindi
cale de ramură, ai Consiliului 
Național al Femeilor și ai U- 
niunii Tineretului Comunist, 
directori de centrale industri
ale și întreprinderi, cadre di
dactice din învSțămîntul supe
rior, oameni do știință.

Pornind de la necesitatea 
urmăririi modului cum se apli
că politica partidului și statu
lui, începînd cu păstrarea și 
punerea în valoare a resurse
lor naționale și continuînd cu 
eficienta consumului și a va
lorificărilor pe piața externă, 
în proiectul de lege se preve
de că noul organism va con
trola evoluția dezvoltării eco
nomiei naționale, utilizarea re
surselor materiale, financiare 
și folosirea rațională a resur
selor de forță de muncă. In 
exercitarea controlului asupra 
activității ministerelor, celor
lalte instituții centrale, orga
nelor locale ale administrației 
de stat, unităților de stat și 
cooperatiste, Consiliului Cen
tral de Control al Activității

Economice și Sociale îi revine 
sarcina de a urmări permanent 
modul cum acestea își reali
zează sarcinile din planul na
țional unic de dezvoltare a ță
rii și din bugetul de stat, să 
contribuie la întărirea simțu
lui de ordine, disciplină și răs
pundere în gospodărirea mij
loacelor materiale și financia
re încredințate de societate, 
la apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste.

Consiliul va controla reali
zarea sarcinilor privind dez
voltarea industriei, agricultu
rii, utilizarea eficientă a fon
durilor de investiții, aplicarea 
în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, extinderea 
comerțului exterior și crește
rea eficienței acestuia, modul 
in care sînt îndeplinite hotă
rîrile privind creșterea nivelu
lui de trai, cum se aplică po
litica partidului și statului in 
domeniul prețurilor și tarife
lor, cum sînt transpuse în via
tă hotărîrile și programele 
de măsuri pentru protejarea 
mediului înconjurător, progra
mele cu privire la pregătirea 
și perfectionarea pregătirii ca
drelor, potrivit necesităților 
dezvoltării economico-social'e 
a țării.

Prevederile proiectului de 
lege se înscriu în sarcina tra
sată de partid de a asigura 
creșterea continuă a eficien
ței economice în toate sectoa
rele de activitate — problemă 
centrală a dezvoltării întregii 
economii naționale — ele sta
bilind ea obligație majoră a 
controlului de a veghea la u- 
tilizarea rațională a fondurilor 
fixe, reducerea cheltuielilor dc 
producție și sporirea rentabili
tății în toate sectoarele pro
ducției materiale.

Realizarea cît mai deplină a 
atribuțiilor Consiliului include 
sarcina de a efectua studii și 
analize în vederea prezentării 
de propuneri, de soluții, for
me, metode și mijloace pentru 
perfectionarea în continuare a 
organizării și conducerii acti
vității economice și sociale, 
pentru desprinderea căilor de 
ridicare, economică și tehnică, 
a producției sociale. Lărgirea 
orizontului de informare, con
ceptual și metodologic, consti
tuie o pîrghie de bază pentru 
îmbunătățirea permanentă a 
activității Consiliului.

Consiliului Central de Control 
al Activității Economice și So
ciale îi revine sarcina de a 
imprima controlului un carac
ter preventiv, de a sesiza și 
depista la timp fenomenele și 
tendințele negative ce își fac 
loc în activitatea economică 
și socială, de a analiza critic 
cauzele care determină apari
ția acestor fenomene și exis
tența unor deficiente în reali
zarea hotărîrilor de partid și 
dc stat, îndeplinirea planului 
de dezvoltare economică și so
cială, valorificarea resurselor 
naturale și utilizarea forței de 
muncă în unitățile economice.

In același timp, controlul dc 
partid și de stat trebuie să ai
bă un caracter constructiv, 
fiind chemat să stabilească re
mediile pentru neajunsurile re
zultate, să propună măsuri de 
soluționare a problemelor și 
să ajute la aplicarea acestora 
în vederea îmbunătățirii ge
nerale a activității economice 
și sociale la toate nivelurile 
organizatorice, începînd dc la 
unitatea de bază pînă la ni
velul întregii societăți.

Pentru asigurarea unui con
trol unitar și evitarea oricăror 
paralelisme, suprapuneri sau 
controale repetate, prin pro
iectul de lege se prevede în
sărcinarea Consiliului Central 
de Control cu atribuții de 
coordonare a activității in
specțiilor de control speciali
zat al statului.

Pe baza constatărilor reieși
te din acțiunile de control și 
analiză, Consiliul informează 
conducerea de partid și de 
stat asupra modului în care 
se înfătuiesc hotărîrile de 
partid și de stat, asupra cau
zelor unor fenomene negative 
și soluțiilor care pot să stea la 
baza adoptării unor decizii 
fundamentate. Consiliul rapor
tează Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Stat măsurile 
ce se impun pentru soluționa
rea grabnică a problemelor pri
vind mersul realizării planu
lui, pentru perfecționarea ac
tivității în diferite domenii.

In îndeplinirea atribuțiilor 
conferite de lege, Consiliul 
dispune de largi posibilități 
de acțiune ; el poate interveni 
prompt în direcția declanșării 
acelor măsuri ce se dovedesc 
indispensabile pentru buna 
gospodărire, păstrare și evi
dență a resurselor materiale 
și linanciare încredințate de 
societate, pentru respectarea 
disciplinei de plan și contrac
tuale, cît și a altor obligații 
legale, avînd dreptul să ia 
sau să propună măsuri disci
plinare împotriva celor vino- 
vați de încălcarea hotărîrilor 
de partid și a legilor statului. 
Astfel, Consiliul, în spiritul li
nei înalte responsabilități so
ciale, poate hotărî aplicarea 
de sancțiuni disciplinare, mă
suri de stabilire a răspunderii 
materiale, poate sesiza Curtea 
Superioară de Control Finan
ciar și organele de urmărire 
penală pentru abateri, respec
tiv, infracțiuni.

Prin proiectul de lege se 
prevede că măsurile stabilite 
de Consiliul Central de Con

trol al Activității Economice 
și Sociale sînt obligatorii pen
tru unitățile controlate, pentru 
organele centrale, care urmea
ză să asigure realizarea lor.

Investirea Consiliului Cen
tral de Control cu sarcini de 
mare răspundere impune acti
viștilor acestuia îndatorirea 
de a desfășura o activitate pă
trunsă de un înalt spirit parti
nic de maximă exigență, pli
nă de obiectivitate, de a lace 
analize temeinice, prolunde a- 
supra activității economice și 
sociale, pe baza cărora să poa
tă lua măsuri pentru soluțio
narea operativă și corespunză
toare a problemelor.

De o mare însemnătate pen
tru întărirea controlului unitar 
privitor la aplicarea hotărîrilor 
de partid și a legilor stalului es
te măsura privind organizarea 
consiliilor județene și al mu
nicipiului București de control 
al activității economice și so
ciale. Aceste consilii vor ur
mări modul în care sînt apli
cate în profil teritorial hotărî
rile de partid, legile adoptate 
de Marca Adunare Națională, 
decretele Consiliului do Stal, 
hotărîrile Consiliului dc Mi
niștri, precum și deciziile a- 
doptate de organele locale de 
partid și de stat, vor efectua 
analize și studii pe diferite 
probleme, elaborînd propuneri 
privind dezvoltarea economică 
și socială a tuturor localități
lor tării, creșterea eficienței 
și îmbunătățirea activității e- 
conomico-sociale în teritoriu.

Consiliile județene și al mu
nicipiului București de control 
al activității economice și so
ciale își vor desfășura activi
tatea sub conducerea comite
telor de partid respective, fi
ind subordonate și Consiliului 
Central de Control al Activi
tății Economice și Sociale.

La stabilirea componenței a- 
cestor consilii se va asigura 
o largă reprezentare, la nivel 
județean, similară cu cea avu
tă în vedere la alcătuirea Con
siliului Central de Control al 
Activității Economice și Sociale.

Pentru aducerea la îndepli
nire a sarcinilor hotărîte de 
Plenara C.C. al. P.C.R. din 

“20—21 noiembrie 1972,’ privind 
crearea unui cadru organizato
ric mai bun activității comite
telor și consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi și 
centrale, prin proiectul de le
ge se prevede înființarea în 
întreprinderi a consiliilor pen
tru controlul muncitoresc al 
activității economice și socia
le. Controlul muncitoresc are 
ca scop creșterea inițiativei 
creatoare și răspunderii mase
lor de oameni ai muncii în 
conducerea unităților respec
tive, în controlul activității e- 
conomico-sociale a acestora, 
dezvoltarea unei atitudini îna
intate față de munca, față dc 
avutul obștesc, a trăsăturilor 
eticii și moralei comuniste, a 
spiritului civic, a responsabili
tății sociale față de roadele 
activității lor. Aceste consilii 
au sarcina dc a participa activ, 
în cadrul sistemului de control 
al activității economice și so
ciale ce se instituie prin pre
vederile acestui proiect, la a- 
părarea și dezvoltarea avuției 
naționale, prin exercitarea u- 
nui control complex și exigent 
asupra realizării indicatorilor 
planului economic, folosirii 
capacităților de producție cali
tății produselor, respectă
rii tehnologiilor de fabrica
ție. Ele trebuie să imprime în 
munca de control un spirit mi
litant, exigent, combătînd ma
nifestările de nepăsare și ne
glijentă pentru întărirea dis
ciplinei la fiecare loc de mun
că. Prin atribuțiile lor, aces
tea sînt chemate să participe 
la identificarea cauzelor lipsu
rilor, ca și la luarea de mă
suri pentru îndreptarea lucru
rilor.

In același tinip, consiliile 
vor avea ca preocupare per
manentă grija pentru om și 
nevoile sale, rezolvarea pro
blemelor sociale care se ridi
că în colectivele respective, 
respectarea normelor de pro
tecție și igienă a muncii.

Pentru ca aceste organisme 
să-și poată îndeplini în bune 
condiții sarcinile de importan
tă deosebită ce li se încredin
țează, ele vor fi alcătuite din 
muncitori de înaltă calificare, 
cu experiență îndelungată în 
producție, din cei mai buni in
gineri, tehnicieni, economiști 
și alte cadre de specialitate.

Consiliile pentru controlul 
muncitoresc al activității eco
nomice și sociale funcționează 
pe lingă comitetele oamenilor 
muncii, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid din unită
țile respective, și sînt coordo
nate de Consiliile județene și 
al municipiului București de 
control al activității economi
ce și sociale.

Prevederile din proiectul de 
lege cu privire la organizarea 
și funcționarea Consiliului 
Central de Control al Activi
tății Economice și Sociale su
pus dezbaterii reflectă întru 
totul preocupările pentru 
transpunerea în viată a hotă
rîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român 
din iulie 1972.

Ținînd seama de laplul că 
proiectul de lege se înscrie ar
monios în ansamblul de acte 
normative, care constitue 
consacrarea juridică a măsuri
lor de perfecționare a organi
zării și conducerii vieții eco
nomice și sociale, vă solicităm 
să-l aprobați.

■In temeiul art. 63 pct. 5 din 
Constituție, Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia

DECRETEAZĂ:

ART. 1. — Se qratiază în 
întregime :

a) pedepsele cu închisoare 
pînă la 1 an inclusiv, precum 
și amenzile ;

I:) pedepsele cu închisoare 
între 1 și 2 ani inclusiv, a- 
plicate celor care la data a- 
doptării prezentului decret au 
împlinit vîrsta de 60 de ani 
inclusiv, femeilor gravide sau 
cu copii pîriii la 5 ani inclu
siv, precum și celor care au 
săvîrșit infracțiunea în perioa
da minorității.

ART. 2. —• Se grațiază în
parte, cu 1/3, pedepsele cu
închisoare între 1 și 2 ani
inclusiv.

ART. B. — Nu beneficiază
de prevederile art. 1 și 2 
cei care au săvîrșit infrac
țiuni contra securității statu
lui, uciderea din culpă a două 
sau mai multor persoane, in
fracțiuni intenționate prin ca
re s-a produs avutului obștesc 
o pagubă mai mare de 2 000 
lei, infracțiuni neintenționate 
prin care s-a produs avutului 
obștesc o pagubă mai mare de 
20 000 lei, infracțiuni de omor, 
tîlharie, dare de mită, luare 
de mită, trecere frauduloasă 
a frontierei, ultraj cu violen
tă, viol, evadare, mărturie 
mincinoasă, denunțare calomni
oasă, falsificare de monedă, 
timbre sau alte valori.

Do asemenea, nu beneficia
ză de prevederile art. 1 și 
2 cei care au săvîrșit mai 
multe infracțiuni intenționa
te și neintenționate, prin ca
re s-a produs o pagubă avu
tului obștesc, dacă totalul pa
gubei este de pînă la 20 000 
lei inclusiv, iar paguba pro
dusă . prin infracțiunile inten
ționate este mai mare de 
2 000 Iei.

Dispozițiile art. 1 și 2 nu 
se aplică celor care au bene- 
ficiat de la data de 1 ianuarie 
1967 de grațiere totală sau 
parțială ori cărora li s-a re
vocat beneficiul unei grațieri

condiționate acordate de la a- 
ceastă dată, precum și reci- 
diviștilor.

ART. 4. — In cauzele in 
care urmărirea penală bu a 
început, precum și în cele afla
te în curs dc urmărire sau de 
judecată, procesul penal se 
va porni sau, după caz, va 
continua, iar după pronunța
rea pedepsei se va face apli
carea dispozițiilor art. 1 sau 
2, ținîndu-se seama de excep
țiile din art. 3 și 6 din pre
zentul decret.

ART. 5. — Sancțiunile cu 
închisoare pentru contraven
țiile săvîrșite pînă Ia data a- 
doptării prezentului decret nu 
se mai aplică, iar în cazul 
cînd au fost aplicate, nu se 
mai execută, în măsura in 
care n-au fost executate.

ART. 6. — Dispozițiile pre
zentului decret nu se aplică 
celor care nu au început e- 
xecutarea pedepsei sau a san
cțiunii închisorii contraven
ționale, deoarece s-au sustras 
de la aceasta.

ART. 7. — Nu beneficiază 
de prevederile prezentului de
cret cei care in timpul exe
cutării pedepsei sau a sancțiu
nii închisorii contravenționale 
nu au avut o comportare co
respunzătoare și nu au fost 
receptivi la acțiunea de reedu
care, săvîrșind infracțiuni sau 
abateri grave.

Constatarea situației prevă
zute la alineatul precedent cu 
privire la săvîrșirea de abateri 
se face prin procesul verbal 
al comisiei prevăzute la! art. 
27 din Legea nr. 23/1969 pri
vind executarea pedepselor.

ART, 8. — Dispozițiile pre
zentului decret se aplica nu
mai cu privire la faptele să
vîrșite pînă la data adoptării 
lui.'

ART. 9. — Cei grațiati. ca
re în curs de 3 ani vor să- 
vîrși vreo infracțiune inten
ționată, vor executa, pe lingă 
pedeapsa stabilita pentru acea 
infracțiune, și pedeapsa ne
executată ca urmare a aplică
rii prevederilor art. 1 și 2 din 
prezentul decret.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Nr. 1 dân 1973
A apărut numărul 1 (1 ia

nuarie Î973) al săpiămînalu 
lui de politică externă „Lu
mea", număr special consa
crat aniversării Republicii 
și Anului nou.

Activitatea multilaterală 
desfășurată de România so
cialistă pe plan internațio
nal este prezentată cititori
lor prin articole semnate de 
Ion Pătan, George Macoves- 
cu, Ion Dodii Bălan. Revis
ta „Lumea", publică, de ase

menea, materiale privind a- 
nul internațional 1972. secu
ritatea europeană și repudie
rea torței in relațiile dintre 
state, precum și o amplă 
cronologie în imagini a prin
cipalelor evenimente ale a- 
isiilui. Revista „l umea" con
tinuă. în acest număr, seri
alul privind „Misterul Bor
man". Popularitatea unui 
campion care a făcut încon
jurul lumii este explicată 
de către... Dominique Năsta- 
se.
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undamentale
bazinului milioane

au fost stabilite planuri con
crete de asimilare de utilaje 
și de dezvoltare a producției 
autohtone de mașini miniere 
adecvate condițiilor din Va
lea Jiului. In cadrul 
program special, se 
de punerea pe baze 
cercetării, proiectării

Ing. VASILE OGHERLACI
director general - Centrala cărbunelui

Petroșani

Producția de cărbune a ba
zinului Văii Jiului a cunoscut 
în anii Republicii o dezvol
tare continuă, într-un ritm 
ascendent de la o etapă la 
alta. La nivelul anului 1972, 
extracția „diamantelor ne
gre" în acoastă zonă a țării 
depășește de 4,5 ori pe a- 
ceea a anului 1948, primul 
an al Republicii, bazinul 
nostru devenind un centru 
industrial de importanță 
națională. Greutatea specifi
că a producției de cărbune 
extras aici — aproape 40 la 
sulă c’in producția țării. Va
lea Jiului cunoaște cu prio
ritate efectele pozitive ale 
politicii înțelepte a parti
dului de industrializare so
cialistă.

Investițiile 
miliarde 
punerea 
rezerve 
chiderea
capitaliștii puseseră lacăt, ca 
Vulcan Și Dîlja. 
în funcțiune 
si preparații 
Uric; 
zeni. 
S-au

susținere 
urmare, 
muncii a 
tone/post 
tone/post

mecanizate. Ca 
productivitatea 

crescut de la 1,296 
în 1965 la 1,500 

în primele 11 luni

HotărkUe (doetgresM+>w *i 
X-lea, ale Confarințtei R«- 
țnonale a P.G.iR., kndica-țH-le 
prețioase îtwiemise personal 
de către secretarul generai 
ăl partidului, (jalonează eu 
justificată îndrăzneală dina
micei viguroasă a perspecti
velor. In anul 1973 și în con
tinuare, colectivele unități
lor miniere le revin sareioi 
dintre cele mai importante.

tone 
anu-1

de mai multe 
de lei au asigurat 
în evidență a noi 

exploatabile, redes- 
unor mine Pe care

și intrarea 
unor mine 

noi ca minele 
ani, Bărbăteni și Live- 

preparația Coroești. 
făcut investiții în uti

laje. ducînd ia dotarea ex
ploatărilor miniere cu 
gate noi. din caro sînt. 
nificative complexele 
tru tăiere și susținere

agre- 
sem- 
pen- 

în
abataj, combinele pentru a- 
bntaj și galerii, mașinile de 
încărcat, mașinile de extrac
ție pp verticală și altele. 
A intrat, de asemenea, în 
exploatare Fabrica de stîlpi 
hidraulici din Vulcan. A 
sporit rolul mașinii 
nomisirea efortului 
minerului.

în eco- 
fizic al 
minele

£££m§®5
din 1972, realizîndu-se tot
odată importante reduceri 
ale cheltuielilor materiale, 
care numai la lemnul de 
mină echivalează cw o eco
nomie de peste 4 000 me. în 
acest an.

Transformările esențiale 
care au avut loc în bazin 
sînt oglindite de viața nouă, 
caracterizată de un nivel do 
trai sporit al muncitorilor 
din această parte a tării.

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii centralei noastre 
socotesc că toate realizările 
pozitive obținute de ei 
la bază munca plină de 

a comuniștilor,

Valea Jiului va furnica și în 
viiitoc o producție de cărbu
ne care atârnă greu în ba
lanțele wnor produse ale 
țării, producția ei Ia nivelul 
anului 1975 reprez.entînd
mai mult de 31 la sută din

aeooa a întregii țări- O dez
voltare pronunțată va avea 
extracția de cărbune cocsi- 
f-kabii. Ga urmare a vizi
tei în Valea Jiului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a 
stabilit necesitatea realiză
rii în. anul I960 a unei can
tități de el rea 7
tone cărbune brut coceifica- 
bM, ew posibilități de creș
tere la 10 mii ioane 
cărbune brut după 
1980. In cadrul studiilor
sar« se întocmesc acum pen
tru transpunere® î*i viață a 
sarcinilor primite, se abor
dează in principal proble
me. lărgirii bazei materiale, 
eșalonarea judicioasă ' a Înt
ăririlor, corelarea capacită- 
lor preparațiilor ri mecani
zarea adecvată.

fer vederea realizării a- 
«eatei producții voi' fi ex
tinse metode de exploatare 
de mare productivitate, va 
crește gradul de mecanizare 
si operațiunilor cu volum 
mare de muncă. La sfârși
tul cincinalului actual pon
derea producției extrase în 
abataje cu tăiere mecanică 
va fi de 25 la sută, iar pro
ducția extrasă cu susținere 
metalică va ajunge la 62 la 
sută din totalul producției. 
In acest sens, s-a trecut la 
elaborarea unui program 
concret de dotare tehnică 
w« să asigure gradul de 
mecanizare și automatizare 
prevăzut. După vizita con
ducerii de partid și de stat

acestui 
preve- 

noi a 
Și fa

bricației de utilaje chiar în 
cadrul Uzinei de utilaj mi
nier Petroșani.

întreaga noastră activitate 
va purta în viitor amprenta 
unei înalte eficiențe econo
mice. Printr-o organizare 
superioară, extinderea teh
nologiilor moderne, utiliza
rea corespunzătoare a po
tențialului tehnic și uman 
trebuie să atingem înalți in
dici tehnico-economici,

Dînd curs înaltei griji și a- 
tenții manifestate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, or
ganele centrale au examinat 
cu atenție și au adus îm
bunătățiri actualelor regle
mentări privind sistemul do 
salarizare, urmarea fiind 
acordarea de noi stimulente 
morale și materiale pentru 
salariații centralei noastre. 

Acesta e contextul lu
minos al perspectivelor 
noastre. La a căror realizare 
pășim odată 
nostru 
trecerii Republicii dragi în 
al doilea pătrar de veac al 
existenței sale.

cu întregul 
popor. în momentul

au 
ab- 
în- 

pri-
negație
drumarea și sprijinul 
mit din partea organelor lo
cale de partid, organelor su
perioare de partid și sînt 
profund recunoscători con
ducerii de partid și de stat, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru atenția și 
interesul manifestat față de 
activitatea lor, pentru îm
bunătățirea continuă a con
dițiilor lor de muncă și deLa

din Valea Jiului capătă viață, în care sens introdu-
O pondere lot mai mâ cerea zilei dc muncă de 6
re exploatare,ți eu metode ore pentru cei care lucrează
de mare productivitate : a- La fronturile din subteran

pe- 
mai

constituie un argument 
remptoriu, una din cele 
grăitoare dovezi.

britajele cu front lung, sus
ținerea metalică, utilizarea 
complexelor de tăiere ș.i de

ramniwrac

5 ,
| h toate locaSîtățîSe Văîi Jîuhî, îo întreprinderi și instituții,

de»a XXV-a aniversări a proclamării Republicii
Expuneri

Mărețul și însuflctitorul 
jubileu este întîmpinat in 
Valea Jiului prin manifes
tări complexe, un loc de 
primă importanță revenind 
expunerilor prin care se re
memorează istorica zi de 30 
Decembrie 1947, semnifica
ția acestui eveniment pen
tru viața politică, social-c- 
conomică și culturală a ță
rii. Ieri și astăzi la toate 
marile unități economice 
din municipiu (exploatările 
miniere Urieani, Aninoiasa, 
Bărbăteni, Lupeni, Paroșeni, 
Vulcan, Petrila și Lonea, 
preparațiiie Petrila, Lu
peni și Coroești. „Viscoza11 
Lupeni și Fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan) membri

ai biroului și ai comitetului 
municipal de partid au pre
zentat în fața miilor de mun
citori, ingineri și tehni
cieni expunerea „25 <le ani 
de la proclamarea Republi- 
cii“, cu referiri Largi 1a e- 
tapele dezvoltării Văii Jiu
lui în acești ani, la modifi
cările structurale produse 
într-un sfcțrt de veac în rea
litatea noastră socialistă și 
în conștiința omului.

Concurs
Clubul sindicatelor din Vul

can, împreună cu comite
tul U.T.C. al preparatiei Co
roești, au organizat pentru 
tineri cocursul „Cincinalul 
1971 —1975“. Astăzi, în ca
drul „Joii tineretului", con

cursul, po eare binarii l-au 
dedicat sărbătoririi Repu
blicii aflate la a XXV-* a- 
niversare. se finalizează iar 
celor cîștigători li se vor 
atribui premii stimulatoare.

Spectacol
Artiștii amatori grupați 

în formațiile clubului sindi
catelor din Aninoa6a pregă
tesc un bogat repertoriu 
pentru un spectacol care va 
fi susținut mîine, la ona 18, 
în semn de omagiu adus ce
lei de-a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii. In 
program se află corul și 
montajul literar al elevilor 
de la școala generală, briga
da artistică de agitație, fan
fara Și formațiile de muzi
că populară Și ușoară.

JUBllEU

I
I

I

I

Ing. TRAIAN BLAJ
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al

Consiliului popular municipal

Ne mai despart doar cî- 
teva zile de luminoasa săr
bătoare ce marchează îm
plinirea unui pătrar de 
veac de la proclamarea Re
publicii. Acest măreț act 
istoric a marcat înfăptuirea 
năzuințelor de veacuri ale 
poporului român, de a fi 
singurul stăpîn al destinelor 
sale

Urmare firească a proce
sului revoluționar declanșat 
de insurecția armată de la 
23 August 1944, ziua de 30 
Decembrie 1947, prin abolirea 
monarhiei, a făcut posibila 
trecerea la noi și importan
te reforme economice și so
ciale. la încheierea procesu
lui de cucerire a întregii pu
teri politice de către clasa 
muncitoare, în alianță cu 
țărănimea Și celelalte cate
gorii de oameni ai muncii, 
sub conducerea Partidului
Comunist Român. In felul

disacesta, popor ui român
pune de to! ceea ce es te
necesar pen tru a-și con-
duce în mi d nemijlocit pro-
priile destine.

înfăptuirea de cătri • po-
porul român. in frunte cu
comuniștii, a pol ii ic ii ști-

ințifice clarvăzătoare a 
partidului nostru a transfor
mat România, în decursul 
celor 25 de ani, dinbr-o ța
ră eminamente agricolă, în- 
tr-o țară socialistă înflori
toare, cu o industrie dez
voltată și o agricultură a- 
flată în plin proces de mo
dernizare.

Județul Hunedoara, la 
fel ca toate celelalte județe 
ale țării a cunoscut încă 
din primii ani ai Republicii 
o puternică dezvoltare eco
nomică și socială datorită 
fermității partidului de a- 
tragere în circuitul econo
mic a tuturor resurselor na
turale și umane, de dezvol
tare accelerată a forțelor 
de producție, înscri ind-u-se 
pe traiectoriile industriali
zării socialiste. Pe acest 
fond general de muncă pli
nă de pasiune și abnegație 
sînt remarcabile și succese
le oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Pe haita patriei noastre. 
Valea Jiului se înfățișează 
azi ca un adevărat simbol 
al prefacerilor înnoitoare, 
fiind leagănul unor orașe 
moderne, al unor exploatări

miniere înzestrate după «sie 
mai noi cerințe ale tehnicii. 
Imaginea transformărilor in
dustriale din acest pătrar 
de veac se completează ar 
monios prin realizările so- 
eial-culturale care au îm
bogății peisajul urbanistic 
al localităților din Valea 
Jiului. In cele peste 22 nwi 
apartamente construite s-au 
mutat și beneficiază de bi
nefacerile unui nivel de via
ță civilizat, peste 50 la su
tă din populația municipiu 
lui. Pentru asigurarea unui 
confort sporit din punct de 
vedere ed il i t a-r-gos pod ăresc, 
se află într-un stadiu avan
sat lucrările de alimentare 
cu apă, canalizarea genera
lă a orașelor, regularizarea 
Jiului în cadrul unor lu
crări hidrotehnice speoiale. 
Au fost modernizate străzi
le și drumurile ce leagă o- 
rașele și comunele din mu
nicipiu, a crescut parcul 
mijloacelor de trunaporti în 
comun, s-a diversificat gama 
prestărilor de servicii că
tre populație. Pe linie de în- 
vățămînt și cultură au fost 
construite și puse în slujba 
populației noi așezăminte, 
case de cultură, cluburi și 
cămine culturale, cinema te 
grafe și biblioteci, șooli și 
licee de cultură generală, 
cămine, creșe, școli profe
sionale. un liceu industrial, 
institutul de învățămînt su
perior minier. Pentru ari

Iumcm *sj®te*aț«i modieole 
eătre populație au fost în
ființate noi unitdVi sanitare, 
s-au dezvoltat și moderni
zat «ele existente. De ase
menea, un număr foarte 
mar» de salariați a benefi
ciat de bilete de odihnă și 
h'atamsnt in fiecare an.

Realizări deosebite s-au 
obținut ți in domeniul a- 
provitaonării poyouAațtoi cu 
produse alimentare și mdus- 
trierie prin noile unități și 
complexe comerciale cons
truite în toate orașele Văii 
Jiului, precum și prin mo
dernizarea turui mare nu
măr de magazine existente, 
oare oferă condiții de servi
re civilizată. A sporit, an de 
au, .preocuparea cetățenilor 
pentru gospodărirea și în- 
frumusetarea localităților, 
valoarea lucrărilor realizate 
prin acțiunile patriotice, nu
mai în anul 1972. depășind 
suina de 84 milioane Ici.

In lumina hotarkilor Con- 
gresuiui al X-lea, ale Con
ferinței Naționale a P.C.R., 
a recentelor măsuri stabili
te de către Plenara C.C. al 
P.C.R. din 20-31 noiembrie 
a.c., Valea Jiului va cunoaște, 
și în continuare, o susținută 
dezvoltare prin darea în fo
losință a noilor obiective 
industriale și social-cui tura
le ee ve>r fi construite.

In anul 1973, anul hotă- 
ritor al cincinalului. în Va
lea Jiului se vor construi 
peste 1 300 apartamente — 
față de 829 în anul 1972 — 
noi cămine și cantine la 
Lenea și Urieani; se va 
eonsteui » nouă școală cu

16 săli do clasă șj o creșă, 
vor continua lucrările de a- 
limentare cu apă și canali
zare generală, se vor moder
niza noi unități comerciale, 
iar la Banița sa va da în 
folosință un magazin sătesc. 
Se va termina noul atelier 
de tîmplărie a.1 industriei 
locale, va intra în funcțiune 
boiongeria cooperației meș
teșugărești, telescaunul de 
la Paring, hotelul Valea de 
Pești, vor începe lucrările 
la baza de producție a în
treprinderii do gospodărie 
comunală și fabrica de ră
coritoare, de 1 500 sticle pe 
oră. a industriei locale. De 
asemenea, vor fi construite 
noi sedii de poștă în unele 
din orașele Văii Jiului. Vor 
continua lucrările de mo
dernizare a drumurilor Uri- 
cani - Cîmpu lui Neag, Le
nea - Cimipa, Petiroșani-Jieț, 
iar prin acțiunile patriotice 
ale cetățenilor vor fi ame
najate noi terenuri de sport 
și agrement, parcuri și zo
ne verzi în toate localitățile.

Apelul patriotic lansat de 
organizația de partid' a Ca
pitalei către toate întreprin
derile economice din țară 
de a realiza actualul plan 
cincinal înainte de -termen, 
a găsit un puternic ecou și 
în rîndul oamenilor muncii 
din Valea Jiului, caro do
resc să-și manifeste întrea
ga lo,r recunoștință pentru 
grija deosebită pe care con
ducerea partidului și statu
lui o poartă muncitorilor 
mineri pentru îmbunătățirea 
necontenită a condițiilor lor 
de viață.
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întregul venit național al României anu
lui 1938. Mari progrese s-au înregistrat în 
dezvoltarea învățămintuiui, științei și cul
turii, în ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor, în făurirea omului nou — con
structor al socialismului. In structura so
cială a tării au intervenit schimbări a- 
dînci; calitative, acccntuîndu-se și nrai 
mult rolul clasei muncitoare, care își 
îndeplinește cu succes rolul de clasă con
ducătoare a societății.

Prin munca înfrățită a tuturor oameni
lor muncii, români, maghiari, germani și 

• dc alte naționalități, România a străbătut 
treaptă cu treaptă drumul de la Republica 
populară la Republica socialistă, consfin- 
țindu-se prin aceasta victoria deplină și 
definitivă a socialismului în țara noastră.

Mărețul act al proclamării Republicii a 
constituit pentru minerii Văii Jiului încu
nunarea unor decenii de luptă glorioasă, 
pline de jertfe pentru idealul de drepta
te socială. In același timp, noua epocă 
deschisă de Republică pentru destinele în
tregii țări, a găsit aici, in Valea Jiului, 

un detașament încercat, călit în focul lup
tei, capabil să preia marile sarcini ale fău
ririi orînduirii socialiste.

Angajați în amplul proces revoluționar 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, minerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, oferă un pilduitor e- 
xemplu al roadelor politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării. Privind 
retrospectiv drumul parcurs de Valea Jiu
lui în anii Republicii, constatăm cu justi
ficată mîndrie patriotică marile transfor
mări ale ultimului sfert de veac. Roci al 
politicii înțelepte de valorificare intensă 
a bogățiilor naturale ale țării, de asigura
re a bazei energetice pentru dezvoltarea 
ramurilor hotărîtoare ale industriei, Va
lea Jiului a devenit cel mai important cen
tru carbonifer al țării. Odată cu înfăptui
rea obiectivelor generale ale politicii de 
industrializare socialistă, Văii Jiului i-au 
revenit fonduri de investiții importante 
pentru dezvoltarea minelor vechi, pentru 
deschiderea de noi capacități, pentru mo
dernizarea întregului proces de extracție 
și ridicare a nivelului tehnic al produc
ției. Pașii mari pe calea progresului și 
modernizării bazinului nostru carbonifer 
sînt atestați de impunătoarele obiective e- 
conomice și sociale apărute pe harta mu
nicipiului. Au fost redeschise și redate pro
ducției minele Vulcan, Lonea și Djlja ; s-au 
dat în exploatare minele Urieani, Paroșeni, 
Bărbăteni și Livezeni. S-au dezvoltat uzi
nele de preparare a cărbunelui, Uzina de 
utilaj minier, s-a creat o puternică bază 
pentru activitatea de cercetare și proiec
tare minieră. Anii socialismului au adus 
schimbări radicale în însăși esența mun
cii minerului. Rudimentarelor mijloace de 
lucru le-au luat locul utilajele moderne 
de mare tehnicitate și înalt randament. O 
dovadă, a grijii deosebite a partidului și 
statului pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale minerilor

o constituie introducerea programului de 
lucru redus de 6 ore în subteran, precum 
și înfăptuirea măsuril-or stabilite cu ocazia 
vizitei de lucru a tovarășului Micolae 
Ceaușescu în Valea Jiului, cu privire la 
îmbunătățirea formelor de retribuire a lu
crătorilor clin subteran și mai ales a ce
lor ce lucrează în abataje, măsuri ce vor 
duce la creșterea cointeresării muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor și a altor 
lucrători din subteran în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor dc plan, în dezvolta
rea și perfecționarea continuă a extracției 
de cărbune.

Concomitent cu mutațiile radicale care 
s-au petrecut în munca minerilor, mări 
transformări au avut loc și în viața lor. in 
fiecare așezare minieră, în locul tristelor 
colonii înnegrite de vreme a apărut o a- 
devărată salbă arhitectonică cu mii de a- 
partamente confortabile. Noile cartiere ac 
blocuri semețe, școli, cluburi, case de cul
tură, baze sportive, sînt dovezi incontes
tabile ale pașilor mari pe care i-a făcui 
municipiul minerilor spre progres, bună
stare și civilizație. In anii socialismului 
Valea Jiului a devenit centru universitar ; 
rețeaua de învățămînt a municipiului co
prinde 43 dc unități școlare de toate gra
dele care oferă copiilor minerilor și ce
lorlalți oameni ai muncii toate condițiile 
de instruire și educare.

Sărbătorim cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii în contextul unei 
puternice emulații patriotice a întregului 
popor pentru traducerea în viață a vis
tului program elaborat dc Congresul al 
X-lea și Conferința Națională a partidului, 
a măsurilor elaborate de C.(S. al P.C,R. din 
noiembrie a.c. pentru accelerarea ritmului 
de dezvoltare a patriei, pentru perfecțio
narea multilaterală a întregii vieți sociale 
a României socialiste.

Mesajul vibrant al Conferinței Naționa
le a partidului, îndemnurile secretarului 
general al partidului cu ocazia vizitei dc 
lucru în Valea Jiului de a realiza cinci
nalul înainte de termen, a găsit un puter
nic ecou în rîndul oamenilor muncii din 
municipiul nostru. Mărturie sînt succesele 
de seamă pe care colectivele miniere, de 
preparatori, energeticieni, filatori, con
structori, toți oamenii muncii din Valea 
Jiului, în frunte cu comuniștii, le închină 
marii sărbători a aniversării Republicii, 
hotărîrea lor fermă de a-și mobiliza toate 
resursele, întregul potențial productiv pen
tru a obține noi succese în creșterea ca
litativă și sporirea eficienței activității e- 
conomice, pentru înfăptuirea exemplară a 
tuturor sarcinilor ce revin municipiului 
nostru.

Cu prilejul gloriosului jubileu al Repu
blicii, oamenii muncii din municipiul nos
tru se angajează că vor munci cu dărui
rea și abnegația tradițională, caracteristi
că minerilor Văii Jiului, că vor depune 
toată priceperea și puterea dc muncă pen
tru a contribui la noi și importante înte
meieri pe drumul luminos trasat de partid, 
drumul făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

CALENDAR
JOI 28 DECEMBRIE

Soarele răsare la ora 7.51 
și apune la 16.43. Zile trecu- 

ite din an — 363. zile râ
mase 3.

EVENIMENTE

@ 1872 — S-a născut Eu
gen Rozvan, militant al miș- 

Icării muncitorești din Româ
nia. ® 1891 — A murit Ion 
Ionescu de la Brad, econo
mist, statistician și agro
nom, participant la Revolu
ția de la 1848 din Țara Ro
mânească ; 1937 - A murit 
compozitorul Maurice Ravel.

FILME
PETROȘANI 7 Noiem

brie : Opiul și bîta ; Repu
blica : Aventuri La Marea 
Neagră : PETRILA — Mun
citoresc : întoarcerea lui 
Sfîntu Luca ; LONEA

! Minerul : Marea dragoste ; 
ANINOASA : Simon Boli
var ; VULCAN : Mania
grandorii ; LUPENI — Cul
tural : Creierul : URIC ANI: 
Elefantul Slowly.

PROGRAMUL, 1. 6.00 Mu
zică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 9,30 Odă Limbii româ
ne; 9.50 Cîntă Trio Caban: 
10,00 Buletin de știri* 10,05

Muzică populară: 10,30 Re
publica la un sfert de veac: 
10,45 Tineri violoniști; 11,00 
Buletin dc știri; 11,05 Or
chestra Georges Jouvin; 
11.15 Din țările socialiste;
11.30 Album coral; 12,00 
Discul zilei; 12,15 Recital 
de operă; 12,30 Republica 
la un sfert de veac; 12,37 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat: 
13,00 Radiojurnal; 13,15 
Aiv-anipremierră cotidiană:
13.30 Concert de prînz; 14,00 
Din creația compozitorilor 
noștri; 14,40 Melodii popu
lare; 15,00 Buletin de știri: 
15,05 Republica la un sfert 
de veac; 15,15 Muzică de 
estradă : 15,40 Noi cîntece 
scrise în cinstea glorioasei 
aniversări a Republicii; 16,Ol) 
Radiojurnal; 16,15 Cîntă 
Victoria Baciu și Gheorghe 
Mustăcioară; 16.30 Știința la 
zi; 16,35 Melodii dc Ion 
Cristinoiu; 16,50 Publicitate 
radio; 17,00 O oră la dispo
ziția dumneavoastră; 18,00 
Orele serii; 20,00 Republica 
la un sfert de veac; 20,10 
Zece melodii proferate: 20,45 
Republica la un sfert de 
veac; 20,52 La vioară, Flo- 
rea Cioacă; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Bijuterii mu
zicale: 221,00 Radiojurnal:
22.30 Concert de seară-ț 24.00 
Buletin de știriț 0,03 — 6,00 
Estrada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex :

9.05 Vetre folclorice ;

9,35 O viață pentru o idee: 
Umberto Nobile (II). 

10,00 Curs de limba rusă.
Lecția a 34-a:

10.30 Micii meșteri mari:
10.50 România. țar-a me?. 

Film documentar ;
11.10 Portativ ’72 ;
11.50 Cărți și idei :
12,15 Teledisc.
13,00 Telejurnal: 
16,00-17,00 Teleșcoală :
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Emi 
siune î'1 limba ma 
ghiară ;

18.30 Revista literară T V. : 
19.00 Anuar economic 1972

(II) :
19.20 1001 de seri:
19.30 Telejurnal.
20.10 „Soarele și luna". Me

dalion Florica Bradu ;
20.30 Pagini de umor : A 

venturi în epoca de 
piatră;

21.20 Avanpremieră :
21,25 Libertate, demoorațic. 

republică. Film de
montaj realizat de
Eugen Mândrie :

22,35 24 de ore.

VREMEA
Valorile temperaturii maxi

me înregistrate în cursul zi
lei de ieri :

@ Petroșani -L 2 grade

@ Paring —- 7 grade

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE t Vremea se 
menține rece, relativ fru
moasă. Cer variabil. Vînt 
slab din sectoral nordic.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

consacratâ împli- 
de ani de la pro- 

Repu' \ i in țara

fața u
Vitali

Uniunii 
a făcut 
marilor 

de po

MOSCOVA 27 — Cores
pondentul Agerpres, L. Duță, 
transmite : La Casa oameni
lor de litere din Moscova a 
avut loc o seară a literaturii 
românești, 
nirii a 25 
clamarea 
noastră.

I.iifnd cuvintul in 
nui numeros public, 
Ozerov, secretar al 
scriitorilor sovietici, i 
o expunere asupra 
realizări dobindite 
porul român, sub conducere? 
partidului său comunist, 
stertui 
cut de 
blicii.

După 
sadorului Republicii 
te România în Unjunea 
vietică, Gheorge Badrus, 
multi scriitori sovietici 
vorbit despre aspecte ale 
laborării sovieto-române 
tărirnul creației literare, 
evocat impresii din călători
ile făcute in țara noastră, 
au cilii traduceri proprii din 
operele unor cunoscuți poeți 
și scriitori români.

Poeții Viktor Bokov, Nina 
Koroliova și Viktor Korcea- 
ghin au recitat versuri pro
prii inspirate din viața și 
activitatea poporului 
in urma unor vizite 
noastră.

versări a proclamării Repu
blicii, Ia Kiev s-a deschis ex
poziția de fotografii „Româ
nia socialistă la a 25-a ani
versare a Republicii". La 
vernisaj au luat cuvintul 
Vitalina Pozderko, vicepre
ședinta Asociației de priete
nie și relații culturale 
străinătatea din Ucraina, 
Alexandru 
general al

cu 
Și 

Ungur, consulul 
României la Kiev.

de veac care 
la proclamarea

un cuvînt al

★

în 
a tre 
Repu

amba 
Socialis

So
ma 

au 
co 
pe 
au

român, 
in țara

M O SCO VA 27 — 
pondentui Agerpres, 
lă, transmite : In cadrul 
nifestărilor organizate 
cinstea celei de-a 25-a

Cores- 
L. Du- 

ma- 
în 

ani-

(Agerpres). — 
desfășurat 

Adunării 
Albania. în

TIRANA 27 
La Tirană s- au 
lucrările sesiunii 
Populare a R.P. 
cadru] căreia deputății au e- 

cu privire 
de
a- 

de dezvoltare

xaminat raportul 
la îndeplinirea planului 
stat pe anul 1972 și au 
doptat planul 
a economiei și culturii, pre
cum și bugetul de stat pen
tru anul 1973 
agenția A.T.A..
1973 
de 
ducției industriale 
eu 6,6 la sută a producției 
gricole și cu 10,7 la sută 
investițiilor.

Adunarea a adoptat, de 
semenea, legea cu privire 
înființarea Ministerului 
dustriei Ușoare și Alimenta-

informează 
Planul pe 

prevede o sporire, față 
1972, cu 10 la sută a pro- 

globale, 
a- 
a

a
la 

In-

★

27 (Agerpres. — 
de-a 25-a

TIRANA 
Cu prilejul celei 
aniversări a proclamării Re
publicii, în orașul Fier din 
R. P. Albania s-a deschis, la 
26 decembrie, expoziția de 
fotografii „Realizări ale Ro
mâniei în înîăptuirea socie
tății socialiste multilateral 
lezvoltate".

Au participat Ferdi Karag- 
joze, secretar general al Co
mitetului albanez pentru re
lații culturale și de priete
nie cu străinătatea, activiști 
de partid și sindicali, oameni 
de cultură și un numeros 
public. Cu acest prilej, au 
fost evocate succesele obți
nute de poporul român și 
relațiile prietenești dintre 
cele două popoare.

*

PARIS 27 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite ; Cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii, la 
Sarcelles — localitate din 
apropierea Parisului — a a- 
vut Ioc o seară închinată 
României, in cadrul căreia 
au iost evocate tradițiile de

tot mai acut al frustrării în- I 
telectualului de drepturile f 
sale și necesitatea luării u- | 
nor măsuri urgente care să . 
garanteze ocuparea unor lo- I 
curi de muncă pentru care * 
s-au pregătit.

Poluarea în Spania

rare traversări a
Saharei

a XXV-a aniversare 
La vernisaj 

conducători ai 
prietenie Is- 

precum și un ția internațională

prietenie româno-franceze, 
precum și succesele înregis
trate de poporul nostru în 
ultimul sfert de veac. Apoi, 
formația folclorică „Mugure
lul" a prezentat un program 
de cîntece și dansuri.

★
ROMA 27 (Agerpres)

La Biblioteca română din Ro
ma a avut Ioc o seară cul
turală românească dedicată 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii, în ca
drul căreia s-a ilustrat dez
voltarea culturii în România. 
A fost, de asemenea, inau
gurată o expoziție de foto
grafii și au fost prezentate 
filme documentare românești 
despre artă.

ANKARA 27 (Agerpres). 
La Ambasada Republicii So
cialiste România de la Ankara 
a avut loc o conferință de 
presă despre semnificația is
torică a proclamării Republi
cii. Ambasadorul George Ma
rin a scos în evidență im
portantele realizări obținute 
de poporul nostru în dezvol
tarea economică și socială a 
României, precum și prezen
ța activă a țării noastre pe 
arena internațională.

★
AVIV 27 (Agerpres). 
Aviv s-a deschis ex-

TEL 
La Tel 
poziția de fotografii „Româ
nia 
a Republicii", 
au luat parte 
Asociației de 
rael-România, 
numeros public.

Localități siriene bombardate de aviația israeliană
TEL AVIV 27 (Agerpres). — 
Aviația israeliană a bombar
dat miercuri o bază palesti
niană, amplasată în Siria, pre
cum și două poziții militare 
siriene — a anunțat un pur
tător de cuvînt militar isra- 
elian. Aceste bombardamente 
au fost hotărîte, potrivit pur
tătorului de cuvînt, ca urmare 
a recrudescenței operațiunilor 
militare lansate împotriva Is
raelului de către forțe pales-

tiniene, pornind de pe teri
toriul sirian.

★

DAMASC 27 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al ar
matei siriene a declarat că 
avioane israeliene au bombar
dat, miercuri, o poziție siria
nă, precum și saltele Dael și 
Saida — relatează agențiile 
Reuter și United Press Inter
national.

0 declarație a delegației R.D. Vietnam 
la conferința cvadripartită de la Paris

PARIS 27 (Agerpres). — 
Delegația R.D. Vietnam la 
conferința de la Paris pri
vind Vietnamul a anunțat 
miercuri delegația americană 
că nu participă la întâlnirea 
— prevăzută pentru aceeași 
zi — a experților 
delegații.

Intr-o declarație 
ției R.D. Vietnam

celor două

a delega- 
arată

a-
repre-

că întîlnirile experților se 
mînă temporar și că 
zentanții R.D.V. vor partici
pa din nou la întîlniri nu
mai după restabilirea situa
ției existente înainte de 19 
decembrie. După cum se țtie, 
la acea dată, Statele Unite 
au reluat bombardamentele 
masive asupra întregului te
ritoriu al R.D. Vietnam.

Dia presa străină

(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE)

PARIS 27 (Agerpres). —
Un grup de exploratori. al
cătuit din 13 francezi și un
elvețian, vor încerca, luna

econo- 
apară 
arătat

Scopul 
eu

partenerii co- 
află în fazele 
ale relansării 
cînd cererea

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
„Cosmos-541“ este noul sa
telit artifical al Pămîntului 
lansat în Uniunea Sovieti
că la 27 decembrie. Agenția 
TASS anunță că satelitul a 
fost plasat pe orbită și a- 
paratele de la bordul lui 
funcționează normal.

1

I
I

viitoare reeditarea unei ex
travagante performanțe, rea
lizată în anul 1922 : traver
sarea Saharei la bordul a 
palru „Citroen b-2“, primul 
tip de automobil francez 
produs în serie cu cinci de
cenii în urmă. Ca și prede
cesorii lor, care au parcurs 
distanța dintre localitățile 
Toggourt (Algeria) — Tom- 
buctu (Mali) in perioada 17 
decembrie 1922 — 7 ianua
rie 1923, cei 14 automobi
list! vor lua „startul" din 
Toggourt, la 30 decembrie.

Motor antipoluant
WASHINGTON 27 (Ager

pres). — Revista „Entreprise" 
relatează că firma „Chrys
ler", cel de-al treilea mare 
constructor nord-american 
de automobile, urmează să 
realizeze, la cererea Agen
ției guvernamentale ameri
cane pentru protejarea me
diului înconjurător, un mo
tor cu turbină pentru auto
mobile, in cadrul campaniei 
antipoluare care se desfă
șoară, în prezent, în Statele 
Unite.

Licențiați fără locuri 
de muncă

MADRID 27 (Agerpres). — I 
Contaminarea atmosferică a | 
atins, în ultimii ani, un ni- i 
vel alarmant in unele din I 
marile orașe ale Spaniei. At- 
mosfera Madridului este u- j 
na dintre cele mai poluate • 
din Europa. După cum scrie | 
..Revista de igienă și sănă- • 
late publică" din Spania, es- I 
te suficient să rămîi, în ju- | 
ru! orei 14.00. în Piaza de . 
las Cibeles, situată in cen- I 
trul Madridului, pentru a-ți ’ 
pierde rapid cunoștința. Al- I 
te două importante regiuni • 
producătoare ale țării, Cata- I 
Ionia și Țara Bascilor, Încep ‘ 
și ele să suporte consecin- I 
{ele poluării. Aerul din Bil- . 
bao și Barcelona se situea- I 
ză printre cel mai poluat i 
din Spania.

„Legea protejării spațiu
lui înconjurător", publicată 
marți, va permite guvernului 
să lupte cu eficacitate spo
rită împotriva celor doi a- 
genți poluanți importanți ai 
sectorului nostru — automo
bilul și uzinele.

Descoperirea unui 
bogat zăcămînt

® Adoptarea unei rezoluții cu privire la situa

CALCUTTA 27 (Agerpree). 
Delegații la lucrările celui 
de-al 74-lea Congres al Parti
dului Congresul Național In
dian (C.N.I.) au aprobat re
zoluția cu privire la situa
ția internațională în care se 
subliniază că politica de co
existență pașnică ți coopera
re internațională între toate 
statele sînt principalele căi 
de promovare a păcii și pro
gresului în întreaga lume. Re
feritor la evoluția evenimen
telor din Indochina, rezolu
ția condamnă energic bom
bardamentele efectuate de 
aviația americană asupra te
ritoriului R. D. Vietnam și 
adresează tuturor guvernelor 
și forțelor iubitoare de pace 
chemarea de a acorda spri-

MANAGUA 27 (Agerpres). 
— Marți seara, străzile ora
șului Managua erau în între
gime pustii : 70 la sută din 
populația capitalei nicaragu- 
aiene a fost evacuată, iar lo
cuitorii care nu au vrut sau 
n-au putut, din pricina lipsei 
mijloacelor de transport, să 
părăsească orașul rămân, în 
cea mai mare parte, îngrămă
diți în fața centrelor de dis
tribuire a hranei sau a pos
turilor de prim-ajutor.

Orașul moare încet. Pentru 
a evita noi victime, ruinele 
rămase încă în picioare sînt

jin poporului vietnamez, 
lupta sa pentru dreptul 
a-și hotărî singur soarta, fără 
amestec străin. Exprimînd o- 
pinia delegaților, documentul 
salută evoluția pozitivă Și în
sănătoșirea climatului în re
lațiile dintre India și Pakis
tan ți măsurile inițiate de 
guvernul premierului Indira 
Gandhi în această direcțe.

Rezoluția Congresului C.N.I. 
reafirmă solidaritatea Indiei 
cu lupta de eliberare națio
nală a popoarelor și denun
ță toate formele de manifes
tare a doctrinelor neocolonia- 
lismului, discriminării rasiale 
și politicii de apartheid.

Congresul își continuă 
crările.

lu-

@ In urma creșterii prețu
rilor la alimente, în ultimele 
trei luni, în Danemarca, cum
părătorii au plătit în 
pentru aceste mărfuri 
de peste 100 milioane 
roane.

In ultimii zece ani, 
rile Ia alimente 
această țară de

f

© In dorința 
ta relațiile bilaterale, guver
nele Republicii Democrate 
Germane și Belgiei au căzut 
de acord să stabilească rela
ții diplomatice la nivel de 
ambasadă — se arată într-un 
comunicat difuzat de agenția 
A.D.N.

plus 
suma 

de co

IROMA 27 (Agerpres), —
In cadrul unui colocviu in- 

I titulat „Școala și piața mun- 
| cii", ținut la Bologna, s-a 
(relevat că, în cursul anului

care a trecut, au fost 300000 
Ide absolvenți cu studii su

perioare din Italia a căror 
plasare la locurile de mun
că a rămas nerezolvată. La 
colocviu au fost susținute 
o serie de referate care au 
pus în evidență caracterul

petrolifer
NEW YORK 27 (Agerpres). | 

— Societatea petrolieră ame- * 
ricana „Atlantic Richfield" | 
a anunțat descoperirea unui J 
nou zăcămînt de petrol de-a . 
lungul coastelor Indoneziei. I 
După primele examinări, se : 
consideră că noul zăcămînt I 
va permite exploatarea a I 
circa 2 000 de barili de pe- I 
trol pe zi. Se fac și alte io- | 
raje pentru a determina im- ■ 
porlanța economică exactă I 
a zăcămîntului.

au
2.5

te

prețu- 
sporit în 
ori.

a dezvol
Hunedoara-Deva

Roadele devalorizării do
larului, care, potrivit 
miștilor. trebuiau să 
relativ lent, nu s-au 
pînă acum deloc,
măsurii luate în urmă 
un an era de a ajuta S.U.A. 
să pună în echilibru ce 
cheltuie în afară cu ce pro
duc în interior. La vremea 
respectivă, experții averti
zaseră asupra efectelor „ne
plăcute" ale operațiunii și 
a deteriorării, în continua
re. a situației, înaintea apa
riției ameliorărilor.

Această deteriorare conti
nuă i-a surprins. însă, chiar 
și pe experți. După cum se 
arată în recentul raport se
mestrial asupra perspective
lor economice, dat publici
tății de Organizația pentru 
Cooperare Economică și 
Dezvoltare — O.E.C.D.,
scurgerea de dolari în afa
ra S.U.A. va depăși —, cu 
aceasta 74 miliarde cifrele 
anunțate anterior. Raportul 
indică un deficit de 8,4 mi
liarde dolari, dublu față de 
previziunile făcute la jumă
tatea anului, și de aproape 
trei ori mai mare decît cel 
înregistrat în 1971.

Potrivit O.E.C.D., aceasta 
nu trebuie considerată o 
dovadă că realinierea mo
netară a fost nepotrivită. 
„După toate probabilitățile, 
se arată, a existat o eva
luare greșită a altor fac
tori", între care unul din
tre cri principali este agra
varea deficitului comercial 
american, agravare cauzată, 
în parte, de faptul 
nirea economică a 
atins punctul în 
soarbe importuri,

că reve- 
S.U.A. a 
care ab- 
în timp

ce unii din 
merciali se 
de început 
economice, 
pentru mărfuri străine este
redusă. Ar mai putea fi a- 
mintit aici faptul că venitu
rile aduse de vizitatorii 
străini ai S.U.A. au fost in
ferioare cheltuielilor turiș
tilor americani.

Unul dintre economiștii 
O.E.C.D., Christopher Dow, 
consideră că intervalul din
tre schimbările operate în 
cursurile monedelor și efec
tele măsurii asupra econo
miei tinde să se mărească. 
S-a considerat, în general, 
că la doi ani de la o deva
lorizare toate avantajele 
trebuie să fie vizibile. Dow 
subliniază că Franța nu s-a 
bucurat de beneficiile adu
se de devalorizarea din 1969 
a monedei sale decît anul 
trecut și că. în consecință, 
și în cazul S.U.A. ar fi ne
voie de mai mult de doi 
ani.

Deși balanța de plăți a Ja
poniei continuă să înregis
treze surplusuri masive, ali- 
mentînd zvonurile privind 
caracterul inevitabil al unei 
noî reevaluări a yenului, 
O.E.C.D. arată că deficitul 
mare ai S.U.A. nu-și găseș
te corespondentul în exce
dentul nipon. Pentru anul 
viitor, surplusul japonez va 
fi de aproximativ 5.25 mi
liarde ' dolari, în timp ce 
deficitul american se va ci
fra la circa 5,5 miliarde do
lari.

In raportul său, 0.E.C.D. 
avertizează din nou asupra 
creșterilor inflaționiste, ca 
și a persistenței problemei 
șomajului.

Semnarea unul acord interyemenît 
cu privire la retragerea reciprocă 

la frontierăa trapelor de
ADEN 27 

prezentanții 
cratice și Populare 
nului și Republicii Arabe Ye
men au semnat un acord cu 
privire la retragerea recipro
că a forțelor militare proprii 
din sectoarele Baida-Mukayras 
și restabilirea situației .exis
tente la frontiera dintre cele 
două state yemenite înaintea 
conflictului armat de după 26 
septembrie a.c. — se arată în- 
tr-un comunicat 
zat la Aden, 
se angajează 
frontierele în 
pă retragerea 
țiune prevăzută să se încheie

(Agerpres). m- Re- 
Republicii Demo- 

a Yeme-

de cinci zile de 
acordului.
unui alt comunicat 
privința sehimbu- 

de război

comun, difu- 
Cele două părți 

să redeschidă 
acest sector, du- 
trupelor, opera-

în decurs 
semnarea

Potrivit 
oficial, în 
lui de prizonieri 
luați cu prilejul incidentelor 
armate din luna 
părțile au convenit să se in
stituie o Comisie politică for
mată dintr-un număr egal de 
reprezentanți ai celor 
state yemenite. Comisia va 
tocmi listele de prizonieri 
militari și civili 
nord sau sud, 
să fie puși în 
la 30 ianuarie 
definitivării listelor.

ld

septembrie,

două
în-

— reținuți 
urmind ca 
libertate pînă 
1973, în cazul

în 
ei

aruncate în aer. Ici-colo con
tinuă să apară incendii. In 
plus, se apreciază că, din- 
tr-Ain moment într-altul, su
praviețuitorii vor fi lipsiți 
complet de apa potabilă, de
oarece lacul Asososca. ce a- 
limentează capitala este pe 
punctul de a se revărsa, pu- 
nînd In primejdie 
rea, care constituie 
cu orașul. Pericolul 
ilor a devenit o 
Zone largi din oraș 
declarate regiuni contamina
te, iar personalul Crucii Ro
șii vaccinează întreaga popu
lație rămasă.

Au fost restabilite comuni
cațiile telefonice cu exterio
rul, dar toate convorbirile 
sînt sever reglementate, per- 
mițindu-se fiecărei persoane 
maximum trei minute.

Acum ,1a patru zile după 
violentul cutremur ce a dis
trus capitala în proporție de 
aproximativ sută la sută, pre
ocupările autorităților sînt, 
în ordinea priorităților, evi
tarea răspândirii epidemiilor, 
evacuarea, în ritm susținut 
a ultimilor locuitori ai ora
șului, asigurarea unei distri
buiri echitabile a rezervelor 
de hrană. In acest timp, ex
perți geologi și seismologi e- 
xaminează planurile de re
construcție a capitalei, pen
tru a răspunde dacă noua 
Managua mai poate sau nu 
să fie reclădită înitr-o regiu
ne devastată de trei cutre
mure într-un interval de trei 
decenii.

© După ce, Ia începutul 
lunii decembrie, a fost dată 
în exploatare de probă insta
lația primei centrale atomo- 
electrice din Cehoslovacia, 
construită la Jaslovska-Bu- 
honice (Slovacia Centrală), 
două turbogeneratoare ale 
centralei au fost racordate, 
la 25 decembrie, Ia 
energetică națională, 
zînd întreprinderilor 
vace primii kilowați 
gie electrică.

rețeaua 
furni- 

cehoslo- 
de ener-

română
și

canaliza- 
legătura 
epidemi- 
realitate. 
au fost

© întreprinderea 
„Mineral import-export1 
Societatea națională algeria
nă de exploatări miniere 
(SONAREM) au semnat, Ia 
Alger, un contract, în baza 
căruia Algeria va livra țării 
noastre, în cursul 
tor, 1 700 000 tone 
fier.

anului vii- 
minereu de

Tachikawa,@ In orășelul
situat în raza metropolitană 
a capitalei japoneze, domneș
te o atmosferă de tensiune, 
ca urmare a opoziției cetățe
nilor față de preluarea fostei 
baze 
de 
le ;
re.
raliat și organele conducerii 
locale, în frunte cu primarul 
Kozo Abe. care a anunțat că 
va lupta împreună cu locui
torii pentru a împiedica men
ținerea în scopuri militare a 
terenului fostei baze ameri
cane.

i militare americane 
aici do către forțe- 

japoneze de autoapăra- 
Cetățenilor li s-au

@ Comitetul Central al P.C. 
Bulgar, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Minșitri, precum 
și Consiliul Național al Fron
tului Patriei din R.P. Bulga
ria au anunțat că la 26 de
cembrie a încetat din viață, 
la vîrsta de 76 de ani, Boian 
Petkov Bălgaranov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., membru al Consiliu
lui de Stat.

Gala începe laGENEVA 27 (Agerpres).
La Davos au început întrece
rile tradiționalului turneu in
ternațional de hochei pe ghea
ță pentru „Cupa Spengler". 
In primul joc, echipa sovieti
că Torpedo Gorki a învins cu 
scorul de 9-1 (4-1, 3-0, 2-0) se
lecționata Norvegiei.

★
STOCKHOLM 27 (Agerpres). 

In competiția internațională 
de hochei pe gheată care are 
loc în mai multe orașe din

suedezi 
evoluează

PEKIN 27 (Agerpres). 
Continîndu-și turneul în 
Chineză, selecționatele de te
nis de masă ale R.F. a 
maniei au evoluat pentru

IN SALA DINAMO din ca
pitală are loc astăzi finala 
competiției dotată cu „Cupa 
F.R. Box". In meciul decisiv 
pentru obținerea trofeului, se 
(intilnesc echipele Construc
torul Galați și selecționata o-
nașului Cluj, 
ora 19,00.

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

Suedia au fost înregistrate re
zultate așteptate. In formă 
deosebită, echipa 
Brynaes, în care 
mai mulți internaționali a în
vins cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 
2-0) echipa cehoslovacă Z.K.L. 
Brno. „Aripile Sovietelor" a 
întrecut ou 8-4 (4-0, 1-2, 3-2) 
echipa suedeză Vaesteraz iar 
Spartak Moscova a dispus eu 
8-6 (3-5, 2-1, 3-0) de echipa 
Leksand (Suedia).

Ger- 
a 

treia oară la Pekin în compa
nia reprezentativelor țării. Din 
nou victoria a revenit gazde
lor : la masculin, scorul a fost 
de 5-1, iar la feminin de 5-0. 
Inttlnirile au fost urmărite 
de aproape 20 000 de specta
tori.

*
(Agerpres).ATENA 27

Selecționata de fotbal (Tine
ret) a României va susține 
astăzi în orașul Larissa a tre
ia întîlnire de la sosirea în 
Grecia. Pînă în prezent, echi
pa română a jucat la Lamia 
și Trikala, obținînd un rezul
tat de egalitate și o victorie 
cu 2-0.

Filiala H.R.T. Petroșani

anunță
deschiderea motelului Gambrinus, cu începere de 
Ia 29 decembrie 1972. Motelul dispune de 98 locuri 
de cazare, restaurant, bar de zi și de noapte, pre
cum și un spațiu de parcare a autoturismelor.

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

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

între orele 7-14, de la biroul personal al exploatării 
cu sediul în Uricani.

angajează:

Condițiile de angajare sînt cele prevăzute în 
Legea nr. 12/1971.
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