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Strădaniile din abataje dau rod bogat de cărbune:

Sporul la zi pe luna decembrie 
se apropie de 3 000 de tone!

■ Angajat plenar in întrecerea socialistă 
pentru încheierea cu succes a celui de-a! 
doilea an al cincinalului, pentru crearea unei 
platforme solide, a unor premise certe .de rea
lizare ritmică. a sarcinilor de plan pe 1973, 
colectivul de muncă .al minei Lonea cumu
lează, de la începutul lui decembrie, un spor 
substanțial la volumul, de cărbune extras : 
2 831 de tone, ceea ce reprezintă o propor
ție de,onoare a planului de 103,6 la sută 
La baza lăudabilului bilanț se află eforturile 
susținute cu elan ale întregului colectiv — 
în frunte cu comuniștii — capacitatea de an
trenare o resurselor umane și tehnice exis

tente Io fiecare loc de muncă, spre deplin 
lor valorificare. Prinos de rod închinat jubi
leului Republicii - iotă ce semnifică plusu 
rile de cărbune pe. care le raportează la z> 
harnicii mineri din brigăzile conduse de IOAN 
MICLEA III ( r 700 tone), CONSTANTIN SO
LOMON (->-600 tone), IOAN BACIU (■£ 43G 
tone), GHEORGHE SALICA (A 230 tone), 
IOAN COJOCARU (+ 180 tone), MARIN CIU
BĂR (+ 160 tone), CONSTANTIN CHIȚOIU, 
LUDOVIC REPAȘ și BĂLĂUȚĂ ZAHARIĂ (cu 
cite + 100 tone) cu aport hotărîtor in ono
rarea sarcinilor de plan ale sectoarelor res
pective.
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Lucrările sesiunii a IX-a a 
actualei legislaturi a Marii A- 
dunări .Naționale au continuat, 
joi dimineața, cu dezbaterea 
celor două proiecte de legi 
prezentate- în prima ședință, 
precum și cu rezolvarea celor
lalte puncte aflate pe ordinea 
de zi a sesiunii.

In sală, alături de deputați, 
erau prezenți numeroși invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid, și 
de stat, oameni ai muncii, per
sonalități ale vieții economi
ce, științifice și culturale, zia
riști.

La intrarea în sala de șe
dințe, conducătorii de partid 
și de stat au fost întâmpinați 
de deputați și invitați cu pu
ternice aplauze.

In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizll. Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Troiin, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Po-pescu. 
Leonte Răntu. Gheorghe Stoi
ca. Vasile Vilcu.

Tovarășul Ștefan Voitec des» 
chide lucrările? ședinței.

La discuția generâlă asupra 
proiectului de lege privind 
organizarea apărării naționa
le a' Republicii Socialiste 'Ro
mânia au luat cuvîntul depu
tății 'Marin Dragân, prim-se- 
cretar al Comitetului, jude
țean Teleorman al P.C.R., Mi
hai Rogoz, maistru la Uzinele 
„Steagul Roșu" Brașov, gene
ral locotenent Grigore ’ Ră- 
duică, rrim-adjunct al minis
trului de interne, Ștefan Pas- 
cu, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj.

Proiectul de lege a fosi

Bilanțul celor 25 de ani de Republică la „scara" munici
piului nostru, înfățișat doar la citeva domenii, este bogat in 
fapte, in realizări social-economice.

I @ Numărul apartamente- 
Ilor construite in ultimele două 

decenii in Valea Jiului, expre- 
Isie grăitoare a grijii partidu

lui și statului față de condi
țiile de viață ale minerilor

I și celorlalți oameni ai muncii 
’ se ridică la 22 000, iar va- 
Iloarea investită in acestea și 

in dotațiile lor tehnico-edili- 
’ tare la două miliarde lei. Se 
I adaugă la acestea un număr 
Ide 15 cămine pentru nefami- 

liști cu peste 3 600 de locuri, 
I construite in localitățile Pe- 
’ troșani, Vulcan, Petrila și U- 
j ricani și peste 300 locuințe 
S individuale construite cu cre- 
I dite acordate de stat. 

discutat pe articole și supus 
votului secret. Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea 
privind organizarea apărării 
naționale a Republicii Socia
liste România.

La dezbaterea asupra pro
iectului de lege cu privire la 
organizarea și funcționarea 
Consiliului' Central de Con
trol al Activității Economice 
și , Sociale au luat cuvîntul 
deputății Gheorghe Roșu, prim- 
secretar ăl Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., Iulia 
Pașca, directorul Centralei In
dustriei Textile — Timișoara, 
Vasile Patilinet, ministrul e- 
conomiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Mihai 
Lupșan, maistru la Combina
tul Siderurgic Reșița.

La discuția pe articole a 
proiectului de lege, au fost 
propuse mai multe amenda
mente printre care și acela 
ca în denumirea acestui act 
legislativ să fie introdus cu
vîntul muncitoresc, iar aceas
tă precizare să se reflecte și 
în conținutul documentului, 
la • toate . treptele organismelor 
și activității în acest dome
niu, pentru a exțrima mai fi
del caracterul legii.

După discuția pe articole, 
prin vot secret,. Marea Adu- 
riâr?. MtionSlS a Străbat. cu 
uneie amendamente, Lâgea cit 
privire Ia organizarea și func- 
țibnareâ Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și So
ciale.

■ In continuare, la următorul 
piinct ide pe ordinea de zi, 
tovarășul Constantin Stăteșcu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
a ' prezentat expunerea 1a pro
iectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere • de 
lege emise de' Consiliul de 
Stat, pină la deschiderea ac
tualei sesiuni a Marii Adu
nări ; Naționale. Tovarășul 
Traian Ionașcu, președintele

In urma vizitei din acest 
an a secretarului general al 
partidului in Valea Jiului, pla
nul construcțiilor de locuințe 
al municipiului a fost supli
mentat pentru perioada pină 
la sfirșitul actualului cincinal 
cu 1 000 apartamente.

$ Sănătatea populației 
municipiului, „apărată" înain
te de 1948 de 25-30 de me
dici, mulți dintre ei particu
lari, dispunînd de posibili
tăți limitate, este încredințată 
in prezent unui număr de 
194 medici din unitățile spi
talicești amenajate și dotate 
după cerințe moderne In lo
caluri noi destinate acestui 

Comisiei Juridice, a expus ra
portul acestei comisii și al 
celorlalte comisii permanente 
ale M.A.N. la proiectele de 
legi supuse spre aprobare.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, prin vot secret cu 
buletine, decretele cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a arătat că 
Biroul M.A.N. propune elibe
rarea tovarășului deputat Con
stantin Dăscălescu din funcția 
de secretar al M.A.N., întru- 
cit a fost ales membru al Con
siliului de Stat, și alegerea 
în această funcție a tovară
șului deputat Vasile Potop. 
De asemenea. Biroul M.A.N. 
a' propus următoarele modifi
cări în componenta unor co
misii permanente: la Comi
sia economico-financiară, în 
cele două locuri vacante a- 
legerea- tovarășilor -deputați 
Mircea Simovici și lonită Ba- 
giu j la Comisia pentru indus
trie, construcții si transpor
turi, eliberarea tovarășului 
deputat Ilie Cișu, numit mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Chimice, și 
alegerea tovarășului deputat 
Ștefari Tripșa ; lă‘ Comisia pen
tru., agricultură și_ silvicultură, 
în locul vacant alegerea to
varășului deputat Mașteri Rii- 
vin, eliberarea tovarășului Ni
colae Giosan," ales membru al 
Consiliului de Stat, și alegerea 
tovarășului deputat Costică 
Haras:

Marea . Adunare Națională 
a aprobat propunerile făcute.

; Lucrările ședinței de joi au 
fost apoi închise.

Tovarășul. Ștefan Voitec a 
anuntait că, vineri, urmează 
să aibă loc ședința jubiliară 
consacrată celei de-a 25-a a- 
niversări. a proclamării Repu
blicii.

scop la Vulcan, Petrila, Petro
șani, Uricani, unități dotate 
cu mijloace moderne de di. 
□gnosticare și tratament. Po
sibilitățile mult îmbunătățite 

Bilanț de 
împliniri 
de investigare a stării de să
nătate a populației, ca urma
re a faptului că in municipiul 
nostru un medic revine la 
750 de locuitori, atenția deo
sebită acordată măsurilor de 
profilaxie, condițiile moderne

Stimați tovarăși,

Doresc ca în numele Co
mitetului Central, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniș
tri și al meu personal să a- 
dresez cele mai calde feliei 
țări, în primul rînd celor 25 
de noi ..Eroi ai Muncii Socia
liste11, să felicit pe toți tova
rășii care au fost distinși cu 
„Ordinul Muncii11 și „Ordinul 
Meritul Cultural11 clasa I, pe 
toți cei prezenți aici pentru 
distincția ce li s-a acordat, 
și anume medalia „25 de ani 
de la proclamarea Republi 
cii“. Doresc, totodată, să a- 
dresez felicitări tuturor ce
lor ce vor fi distinși în *a- 
ceste zile cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialis
te România.

Acordarea 'titlului de .,E- 
rou al Muncii Socialiste11, a 
ordinelor și a medaliei ani
versării Republicii constituie 
o expresie a aprecierii acti
vității pe care dumneavoas
tră, fiecare în parte, colecti
vele din care faceți parte au 
depus-o Și o depun pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui și guvernului, pentru rea
lizarea planului de dezvolta
re a României .

Faptul că înmînarea aces
tor ordine și a medaliei este 
legată de sărbătorirea împli
nirii a 25 de ani de la pro-- 
clamarea Republicii,, dă o 
semnificație deosebită acestei 
solemnități. Totodată, consti
tuie o expresie a încrederii 
conducerii de partid și de 
stat în activitatea pe care

La Consiliul de Stat a a- 
vut loc, joi după-amiază, so
lemnitatea inminări.i Meda
liei ,,25 de ani de la procla
marea Republicii" și a unor 
înalte titluri și ordine, a- 
le României socialiste con
ferite cu prilejul, marii săr
bători a poporului nostru.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul. Nicules-

de tratament, gratuitatea me
dicamentelor pentru copii și 
cei spitalizați sint tot atîtea 
premise puse în slujba ocro
tirii sănătății oamenilor mun
cii și a familiilor lor. Avînd 
în vedere dezvoltarea econo- 
mico-socială a municipiului 
Petroșani in următorii ani și ca 
o nouă expresie a grijii orga
nelor de partid și de stat fa
ță de sănătatea minerilor și 
a celorlalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului, suplimen
tar prevederilor inițiale ale 
planului cincinal actual, la 
Petroșani, va incepe construc
ția unui spital cu o capaci
tate de 700 de paturi și a 
unei moderne policlinici care 
vor deservi populația din în
tregul municipiu.

$ Volumul vinzărilor de 

dumneavoastră și colectivele 
din care faceți parte o veți 
desfășura în continuare pen
tru realizarea planului de 
dezvoltare a României, pen
tru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului 
și statului nostru — politică 
îndreptată spre colaborare cu 
toate țările socialiste cu ță
rile care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, 
avînd la bază deplina egali
tate în drepturi, respectul in
dependenței și șuveranităiții 
naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul 
reciproc. Tocmai această po
litică promovată consecvent 
de Partidul Comunist Român, 
de guvernul Republicii Socia
liste România, a adus patriei 
și poporului nostru mulți 
prieteni, pretutindeni, a făcut 
ca astăzi la a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii, Ro
mânia să se bucure de sim
patie și de prieteni cum nu 
a avut niciodată.

Iată de ce considerăm că 
cel mai bun angajament pe 
care îl poate lua fiecare în 
acest moment solemn este de 
a face totul pentru a contri
bui la înfăptuirea acestei po
litici. — la dezvoltarea so
cialistă a patriei noastre, la 
bunăstarea și fericirea po
porului. la politica de prie
tenie, colaborare și pace în 
întreaga lume.

Vă felicit și vă tu*az noi 
succese, dragi tovarăși 1 (A- 
p lăuze).

cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil. 
Trofin, ' membri și membri, 
supleanți ai Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. se
cretari ai C.C. al P.C.R. 
membri ai Consiliului. de 
Stat și. ai Consiliului de Mi
niștri.

Tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist. Ro-

(Continuare în pag. a 4-a) 

de

bunuri către populație, prin 
comerțul socialist, înregistrea
ză in 1972, față de anul tre
cut, un spor de peste 20 mi
lioane de lei.

0 Intr-o permanentă creș
tere in rindurile populație: 
din municipiu se află SPIRI
TUL DE ECONOMISIRE SI DE 
CONSERVARE A UNOR VA
LORI APRECIABILE, ceea ce 
reprezintă un alt indicator 
semnificativ al nivelului 
trai.

In luna decembrie 
populația municipiului 
ne peste 60 000 de 
economii și conturi 
personale. Dacă in 
libret de economii
Io 5 locuitori, în prezent 
cesta revine la 2,6 locuitori.

1972 
deți- 

librete de 
curente

1965, un 
revenea

a-

J

Secție fruntașă
Colectivul secției mecani

ce a U.U.M.P. — fruntașă 
pe uzină — cinstește jubi
leul Republicii cu un bogai 
bilanț de realizări. La pro
ducția marfă furnizată, du
pă 11 luni din anul curent, 
se raporta o proporție de rea
lizare de 104.98 la sută. Modul 
ritmic în care se achită de 
sarcinile privind execuția co
menzilor și în ultima lună 
din 1972 vine să confirme 
aportul hotărîtor pe care 
l-a avut, colectivul respec
tiv la îndeplinirea planului 
anual pe. ansamblul uzinei 
la indicatorii producție glo
bală și producție marfă cu 
două săptămîrri înainte de 
încheierea' lui 1972. Econo
miile la prețul de cost ob
ținute de secție depășesc su
ma de 40 mii lei.

----- -------------------

I 1
I Azi, la posturile de radio și televiziune j

Astăzi, m jurul orei 17.00 
posturile noastre de Radio 
și Televiziune vor transmi
te direct de la Sala Pala 
tului Republicii Socialiste 
România ședința jubiliară

—. Ne-au mai rămas pu
ține zile pină încheiem a- 
nul acesta... După cum 
„merge11, dacă ne menți
nem ritmul. satisfacția 
noastră va fi deplină le 
zise ortacilor. șeful de 
schimb Gheorghe Bercliișj . 
din brigada condusă d‘e 
Nicolae Bocor, de la secto
rul II al minei Aninoasa. 
Și, se pare că acest dia
log de la ziuă are întot
deauna eficiență acolo, în 
adine...

Prin valorificarea
deșeurilor metalice

In acțiunea de colectare a fierului vechi, Exploatare 
centrala electrică Paroșeni și-a adus în acest an o contribuție 
importantă prin predarea unor însemnate cantități de de
șeuri metalice, feroase și neferoase: Planul întreprinderii 
la acest indicator a fost realizat și depășit substanțial. Bi
lanțul realizărilor se prezintă după cum urmează: la fier 
vechi plan 350 tone, realizat 460 tone. Ia fontă plan 28 to
ne, realizat 39 tone, la bronz plan 1 tonă, realizat 1.030 tone.

In afara deșeurilor feroase și neferoase cuprinse în 
lanul pe anul 1972. întreprinderea a mai predat 485 kg fi 

lamă, 2829 kg cupru, 600 kg aluminiu, și 150 kg plumb.
Prin predarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, 

întreprinderea a încasat. 350 000 lei, sumă ce reprezintă un 
beneficiu substanțial.

■ Aceste .realizări s-au. putut obține datorită unei urmăriri 
atente a realizării planului de către depozitul de materiale, 
antrenării tuturor secțiilor și personalului din cadrul depo 
z.itului de materiale în actiu nea de colectare.

a Marii Adunări Naționale i 
consacrată aniversării a 25 ;
de ani de la proclamarea 
Republicii, precum și spec- : 
tacolul festiv organizat eu j 
acesl prilej.
....-....... ....... :___________ i

Manifestări închinate 
sărbătorii 

de la 30 Decembrie 
Concurs de poezie

Nicoiae PETRESCU 
corespondent

în pagina a 3-a:

25 de trepte 
spre 

împliniri

Simpozion

Din prima zi a anului 1973, îndeplinim 
planul la cotele lui maximale

Edificiul grupului social al minei Livezeni — una din 
cele mai moderne exploatări din Valea noastră — primeș
te pe zi' ce trece un plus de grandoare.

lată. în clișeul nostru, un fragment din dantelăria de 
fier și beton al acestui dom minier care prinde contur 
văzînd cu ochii...

La cîteva zile după Confe
rința municipală de partid, ho- 
tărîrile adoptate în plenul a- 
cesteia erau deja cunoscute 
de membrii birourilor organi
zațiilor de bază de la mina 
Lonea, de comuniști. | Faptul 
se datora responsabilității cu 
care deleqații la conferință 
au înțeles să-și îndeplinească 
pină la capăt mandatul încre
dințat de ortacii din abataje, 
cit și cadrului organizatoric 
optim, creat la această mină, 
prin adoptarea unui stil de 
muncă viu, dinamic.

— Mulți secretari de orga
nizații — ne-a relatat tovară
șul Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid pe mină 
— au purtat a doua, și a treia 
zi, discuții cu minerii, cu cei 
împreună cu care dau viață 
hotăririlor de partid. Ca e- 
xentple in acest sens i-aș a- 
minti, din sectoarele direct 
productive, pe comuniștii Ște
fan Apetrichioaie, Nicolae Po- 
povici, Zeno Șuștac, Nicolae 
Caraconcea, Ghiță Popescu, pe 
toți secretarii de organizații de 
bază. Acestora li s-au adău

gat comuniști ca Iosif Bart, 
Constantin Bigu, Hristache 
Borș, Iosif Bucur și alții — 
membri ai comitetului de partid 
— maiștri-diriginți ca Au
rel Popa, Florian Buia. Tibe- 
riu Balint și alții, conducăto
rii de sectoare, inginerii din 
conducerea exploatării. Cu 
toții, și-a încheiat relatarea to
varășul Andrei Colda, au în
țeles că o primă îndatorire a 
lor constă în popularizarea 
hotăririlor conferinței munici
pale de partid, în desfășurarea 
unei susținute munci agitato
rice pentru cunoașterea și în
sușirea integrală, de către 
toți salariații, a conținutului 
acestor hotărîri.

Pornind de la necesitatea 
scoasă de multe ori la iveală 
de către practica vieții, ca 
toate brigăzile, toate formațiile 
de lucru să cunoască în amă
nunt sarcinile proprii ce le re
vin din contextul hotărîrii, co
mitetul , de partid al minei a 
acționat de îndată în acest 
sens. Astfel, la sectoarele pro
ductive, pentru dezbaterea ci

frelor de plan pe anul 1973 a 
fost pregătită din timp detali
erea obiectivelor ce revin bri
găzilor din hotărîrile conferin
ței municipale. De asemenea, 
fiecare adunare generală a 
organizațiilor de bază își are 
deja înscrisă pe agenda de lu
cru, ca problemă primordială, 
analiza amănunțită a tuturor 
măsurilor ce trebuie luate de 
conducerile sectoarelor, avînd 
în frunte organizațiile de par
tid, pentru a asigura condiții 
optime îndeplinirii din prima 
zi a anului 1973, în mod ritmic, 
a sarcinilor de plan la cotele 
lui maximale.

Popularizarea în sînul brigă
zilor, adîncirea cunoașterii con
ținutului hotăririlor, analiza 
măsurilor proprii ce trebuie 
luate la fiecare loc de muncă 
— sînt doar trei dintre eta
pele premergătoare transpune
rii în viață a hotăririlor con
ferinței municipale de partid, 
care au fost parcurse, pină la 
această dată, de comuniștii mi
nei Lonea, de întregul colectiv. 

In această situație, a respon
sabilității sporite, partinice, 
față de planul de stat, devenit 
Lege, față de hotărîrile adop
tate de conferință, devenite 
una din cele mai importante 
sarcini de partid, există create 
bune premise ale desfășurării 
unei munci care la sfirșitul fie
cărei decade sau luni să fie 
încununată de un bilanț rodnic.

La mina Lonea, colectiv care 
a înscris în mulți ani, pe gra
ficele de producție, realizări de 
seamă, și chiar recorduri ale 
unor locuri de muncă asimilate 
la nivelul Văii Jiului, se do
vedesc, în aceste zile premer
gătoare intrării intr-un nou 
an, al actualului cincinal, ho
tărîtor în îndeplinirea lui îna
inte de termen, reale preocu
pări pentru cunoașterea de 
către fiecare formație de lu
cru a sarcinilor planului ma
ximal, de către fiecare sala
riat a îndatoririlor ce-i revin 
în procesul de producție.

I. MUSTAȚĂ

Tn, cadi-uJ entuziastelor 
manifestări dedicate me
morabilei aniversări a Re
publicii la clubul • din A- 
ninoasa s-a .desfășurat con
cursul de' poezie patriotică 
la care și-au .dat întâlnire 
pionieri din .Lupeni, Vulcan 
și Iscroni. Prin modul . de 
desfășurare și - prin conținu - 
tul său. concursul s7a dove
dit, a fi -o. mărturie a dra
gostei sincere pe care pio
nierii o poartă patriei și 
partidului. Versuri înflăcă
rate, creații proprii — ca o 
cunună a copilăriei senine, 
lipsite de griji, au ieșit din 
inimile tinere a căror pur
pură interferează Cu purpu
riul cravatelor roșii.

Talentul interpretativ al 
tuturor concurenților a făcut 
ca juriul să hotărască cu 
destulă greutate laureații : 
LOCUL 1 Ileana Sichitiu, 
Școala generală Aninoasa și

La clubul sindicatelor din 
Lupeni a avut loc' ieri ■ un 
simpozion al tinerilor din 
localitate cu tema „Idealul 
moral ai muncii, impara-tiv 
central al construcției .civi
lizației socialiste în patria 
noastră".' Activitate politi- 
co-educativă de ' însemnată- 

Grety Morar, Liceul Vulcan. 
LOCUL II: Gabriela Cri- 
șan, Șc-oala generală Ani
noasa și- Mariana Buciucă, 
Școala generală nr. 5 Vul
can ; LOCUL III : Didina 
Suba. Școala generală nr. 1 
Lupeni, Adriana Manea, 
Școala generală nr. Vul
can. Au mai primit men
țiuni pionierii t Dinei Mo- 
raru, Școala generala Ani
noasa, Didina Pistol, Școa
la generală Aninoasa.

Au impresionat deosebit 
de plăcut creațiile proprii t 
„Prima mea învățătoare11, de 
Dorel Lipicioiu, Liceul Vul
can, „Țara mea“ de Didina 
Suba și „30 Decembrie11 de 
Liana Unqureanu. Liceul 
din Vulcan.

Prof. M. RĂDUCANU 
activistă a Consiliului muni

cipal al Organizației 
pionierilor 

valoare educativă, simpozio
nul a dezvăluit trăsăturile 
noi, comuniste, ale -conștiin
ței tinerilor care, în aceste 
ultime zile care ne despart 
de strălucitul jubileu al Re
publicii aflată la un sfert 
de veac. obțin rezultate 
prestigioase în munca lor.
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mân, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a fost dis
tins cu Medalia „25 de ani de 
la proclamarea Republicii", 
pentru merite deosebite în o- 
pera de construire a socialis
mului, cu prilejul aniversării 
unui sfert de veac de la pro
clamarea Republicii.

Printr-un alt decret al Con
siliului de Stat, pentru merite 
deosebite în opera de constru
ire a socialismului, a fost con
ferită Medalia „25 de ani de 
la proclamarea Republicii" to
varășilor ;

Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazckas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leon- 
le Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec 
Iosif Banc, Constantin JBă- 
bălău, Petre Blajovici, Cor
nel Burtică Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrcscu, Aurel Duca, Mi
hai Gere, Ion Iliescu, Ion Io
nita, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
tan, Ion Stănescu, Mihai Teles- 
< u, Iosif Uglar, Richard Win
ter, Ștefan Andrei, Ion Dincă.

Au fost distinși, de aseme
nea, prin același decret, cu 
Medalia „25 de ani de la pro
clamarea Republicii", membri 
de partid cu stagiu în ilegali
tate, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, depu- 
lati în Marea Adunare Națio
nală, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, 
generali.

In cadrul solemnității s-au 
înmînat titluri de „Erou 
al Muncii Socialiste" și Meda- 
dalia „25 de ani de la procla
marea Republicii", acordate 
pentru merite deosebite în 
opera de construire a socia
lismului tovarășilor: 
Vasile Bărbulescu, președinte

le C.A.P. din comuna Scorni- 
cești, Nicolae I. BIîndu, preșe
dintele C.A.P. din comuna Bo- 
sanci, județul Suceava, Victor 
Constantînescu, strungar, șef 
de echipă la Uzina de sodă 
Govora, Ion Coman, președin
tele C.A.P. din comuna Cio- 
răști, județul Vrancea, Con
stantin Diaconeșcu, maistru la 
Trustul de construcții și mon
taje metalurgice Hunedoara, 
Alexandru A. Dimen, inginer- 
șef la C.A.P. Sînmartin, jude
țul Harghita, Paul Dinu, mai
stru bobinator la Uzina Elec- 
troputere Craiova, Nicolae 
Doggendorf, director la S.M.A. 
Ortișoara, județul Timiș, Ma
ria D. Dulică, ajutor maistru 
la întreprinderea textilă Pi
tești, Gheorghe Duma, preșe
dintele C.A.P. din comuna Său- 
lia, județul Mureș, Gheorghe 
Carol Farcaș, muncitor la Fa
brica de hîrtie Letea, Nicolae 
Gaidagiu, președintele C.A.P. 
Topalu, județul Constanța, Ra
du Lițan, mecanic ajustor la 
Laminorul de 6 toii de la U- 
zina Republica — București, 
Grigore Lupeș, lăcătuș specia
list la Uzina de țevi Roman, 
Mihail Kovacs, președintele 
C.A.P. Catalina, județul Co- 
vasna, Vasile Miclea, director 
la Fabrica de geamuri Mediaș, 
Ion Mihail, maistru mecanic 
la întreprinderea Mecanica Sa- 
du, județul Gori. Gheorghe Mi- 
hăiescu, maistru, șef de sec
ție la Fabrica de ciment Fieni, 
județul Dîmbovița Constantin 
Ghită Minoiu, maistru, secto
rul forqj-extracție Berea, ju
dețul Buzău, Neculai S. Necu- 
lai, președintele C.A.P. comu
na însurăței, județul Brăila, Ion 
Potoceanu, director general la 
Centrala siderurgică Galati, 
Radu I. Rîciu, președintele 
C.A.P. din comuna Drăgănești 
Vlașca, județul Teleorman, Za
ira Sachelarie, inginer zooteh
nist, șef de fermă la I.A.S. 
Strunga, județul Iași, Ene R. 
Tătăruș, președintele C.A.P. 
comuna Berzeni județul Vas
lui, Dimache Toma, președinte
le C.A.P. ..Prietenia româho- 
coreeană", comuna Făcăeni, 
județul Ialomița.

Ordinul Muncii clasa întîi 
și medalia „25 de ani de la

proclamarea Republicii" s-au 
acordat, pentru merite deose
bite in opera de construcție a 
socialismului, unui însemnat 
număr de tovarăși.

Prin același decret, a fost 
conferit ordinul „Meritul cul
tural" clasa I și Medalia „25 
de ani de la proclamarea Re
publicii" tovarășului Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea.

înaltele distincții ale Re
publicii Socialiste România au 
fost înmînate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In numele celor distinși au 
luat cuvîntul Eroul Muncii 
Socialiste Ion Potoceanu, di
rector general la Centrala 
siderurgică Galați, Maria 
Arșu, muncitoare la Fabrica 
de confecții și tricotaje Bu
curești, Eroul Muncii Socia
liste, Radu I. Rîciu. președin
tele C.A.P. din comuna Dră
gănești-Vlașca, județul Te
leorman, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, și 
scriitorului Gyorgy Kovacs, 
care au mulțumit pentru dis
tincțiile primite.

In încheierea solemnității 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După festivitate, tovarășul 
Nicolae Ceiatușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial 
cu cei prezenți.

ic

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat s-au conferit, cu pri
lejul marii sărbători a po
porului nostru. 200 000 meda
lii „25 de ani de la procla
marea Republicii", precum și 
3 900 ordine și 2 000 medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

In cursul, aceleiași zile, to
varășii Emil Bodnaraș. Miron 
Constantinescu și Ștefan Pe- 
terfi. vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, au înmînat în 
cadrul unor solemnități un 
mare număr de ordine și me
dalii.

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni, maiștri și ingineri 
al secției nr. 2 Paroșeni din 
cadrul Unității zonale de re
parații energetice Deva, mun
cind cu abnegație și devota
ment, a reușit să obțină una 
din cele mai de seamă reali
zări în activitatea sa, — o 
lucrare pretențioasă, în pre
mieră pe tară. Totul a por
nit de la necesitatea remedie
rii unei avarii ivite la un cot 
al conductelor de abur afe
rente grupului de 150 MW 
din cadrul E.C.E. Paroșeni.

Lucrarea a reclamat mo
bilizarea gîndirii tehnice a 
colectivului secției, măsuri de 
organizare și cercetare excep
ționale deoarece pînă la acea 
dată nu mai efectuasem al
ta similară, iar conductele 
de oțel aliat pentru sistemul 
energetic, elementele conduc
telor de aburi pentru toate 
grupurile energetice se obțin 
din import. Legat de această 
primă situație destul de di
ficil de rezolvat, tinînd seama 
că în instalație există un nu
măr însemnat de coturi. care 
de acum prezentau incerti
tudine în funcționarea în de
plină siguranță, s-a pus pro
blema efectuării unor cerce
tări la nivel de laborator 
constînd din încercări meca
nice, analize chimice, de fluaj 
și metalografice, iar paralel 
cu acestea efectuarea unor 
cercetări cu microscopul por
tativ asupra stării de lucruri 
de ye teren. Plecînd de la 
planul de măsuri adoptat în 
1971 de C.C. al P.C.R. pentru 
functionarea sistemului ener
getic în ’siguranță mărită și 
conștienți de faptul că o in
disponibilitate îndelungată a 
grupului de 150 MW, ar Ii 
lipsit sistemul energetic na
țional de o însemnată canti
tate de energie electrică și 
de la necesitatea de a elimina 
importul de coturi ale tubu
laturii grupului, s-a stabilit 
tehnologia de pregătire a co
lurilor, de cercetare în do
meniul structurii și durității 
acestora.

Pe baza celor stabilite, 
conducerea secției de reparații 
a întocmit un program de 
organizare atît din punct de 
vedere material cît și al for
țelor de muncă. Aylicînd a- 
cest program, întregul perso
nal, mobilizat de către biroul

organizației de bază, a reușit 
să respecte cu cea mai mare 
strictețe disciplina tehnologi
că, știut fiind că orice abatere 
de la parametrii de cercetare 
stabiliți putea duce la rezul
tate eronate și deci Ia rebu
turi. De remarcat este și fap
tul că la cererea comuniștilor, 
întregul personal a renunțat 
la efectuarea concediilor pla
nificate pentru acea perioadă 
urmînd ca acestea să se efec
tueze după încheierea lucră
rilor de recuperare a coturilor 
conductelor de abur.

La încheierea programului 
de lucrări organul superior de 
resort a emis certificatul cu 
mențiunea : „se avizează func
țiunea grupului de 150 MW 
la parametrii nominali".

îmi este greu să fac o dis
tincție între cei mai buni mun
citori, maiștri, tehnicieni și 
ingineri deoarece întregul 
personal a fost prezent la da
torie și și-a adus aportul co
respunzător sarcinilor primite.

Mai relev în încheierea a- 
cestor rînduri încă un as

pect semnificativ. Realizarea 
lucrării de către colectivul 
secției ne-a pus în posesia u- 
nei experiențe valoroase în 
privința cunoașterii poten
țialului, a marilor rezerve de 
care dispunem și reprezintă 
un exemplu edificator despre 
felul cum >aceste rezerve pol 
și trebuie tot mai larg valori
ficate în viitor. In cazul în 
care ar fi fost executată de 
alte întreprinderi, lucrarea s-ar 
fi realizat la un cost mult mai 
ridicat, determinat de chel
tuielile de deplasare, ar fi ne
cesitat spații de cazare su
plimentare, o durată mai ma
re de indisponibilitate a gru
pului de 150 MW și, prin a- 
ceasta, diminuarea cantității 
de energie furnizată sistemu
lui energetic național. După 
calculele noastre valoarea ab
solută a acestor cheltuieli su
plimentare s-ar fi ridicat la 
peste 300 000 lei, sumă care 
a fost astfel economisită.

Ing. Gheorghe DINEA 
șef de secție E.C.E. Paroșeni

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

Soiemmtatea înaintării în grad 
a Unor generali și ofițeri superiori

In cursul după-amiezii de 
joi, la Palatul Consiliului de 
Stat a avut loc solemnitatea 
înaintării în grad a unor ge
nerali și acordarea gradului 
de general-maior unor colonei 
din Ministerul Apărării Națio
nale și din Ministerul de In
terne'.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ion Ionită, 
Ion Stănescu, Ion Dincă,

Se aflau, de asemenea, pre
zenți membri ai conducerii Mi
nisterului Apărării Naționale 
și Ministerului de Interne.

Secretarul Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, a 
dat citire Decretului Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România prin care :

Se înaintează la gradul de' 
general-cplonel, generalul lo
cotenent Alexe Vasile.

Se înaintează la gradul de 
general-locotenent, generalul 
maior Mrejeru Mircea.

Se acordă gradul de gene- 
ral-maior, următorilor colo
nei : Andreescu Dumitru, A- 
nescu Vasile, Apostoliu A- 
lexandru, Ardelean Gheorghe, 
Balaur Dumitru, Bărbulescu 
Gheorghe, Buznea Dinu, Chi- 
tac Mihai, Dafinescu Traian, 
Florescu Victor, Geică Con
stantin, Geoană. Ioan, Ghenoiu 
Ion, Grigore ■ Gheorghe, Iones- 
cu Lucian, Marcu Gheorghe, 
Mocanu Mircea, Niculescu 
Gheorghe, Oancea Traian, Po
pescu Gheorghe, Predescu 
Constantin, Simonis Gligoriu- 
Octavian, Șuteu luliu, Voichi- 
ță Victor, Zărnescu Gheorghe.

Vorbind în numele celor 
înaintați în grad, generalul co
lonel Alexe Vasile a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele generalilor înain
tați în grad și al ofițerilor că
rora astăzi li se acordă gra
dul de general, să adresez ce
le mai calde și vii mulțumiri 
pentru deosebita onoare ce 
ni se face, pentru marca în
credere ce ni se acordă, să 
dau glas sentimentelor de ne
țărmurită dragoste, recunoș
tință și devotament pe care le 
nutrim față de conducerea de 
partid și de stat, fată de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste.

Marea bucurie, emoțiile pe 
caro le încercăm în acest mo
ment solemn cu ample rezo-

nanțe în conștiința noastră, 
sînt cu atit mai mari cu cît 
înaintarea în grad coincide cu 
împlinirea unui sfert de veac 
do la proclamarea Republicii, 
Jubileu măreț al întregului 
nostru popor. Acordarea noilor 
grade constituie o dovadă e- 
locventă a grijii pe care parti
dul o poartă celor care au slu
jit și slujesc Republica sub 
drapel.

In cinstea ce ni s-a făcut 
noi vedem o înaltă recunoaș
tere a eforturilor depuse de 
toate cadrele armatei noastre 
populare pentru formarea u- 
nor contingente de ostași te
meinic instrujți, cu reale cali
tăți morale și de luptă, devo
tați fără margini patriei, popo
rului și partidului, cauzei so
cialismului.

Pe deplin conștienți că a- 
cordarea noului grad amplifi
că răspunderile ce ne revin, 
sîntem holărîți să nu precupe
țim nici un efort, să ne con
sacrării întreaga energie, pri
cepere și putere de muncă 
transpunerii în viată a sarcini
lor rezultate pentru armată din 
istoricele hotărîri ale Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român. La fel ca toti 
militarii, de la soldat la gene
ral, considerăm drept datoria 
noastră supremă de a milita 
neabătut pentru înfăptuirea 
cu fermitate a politicii 
raarxist-leniniste a partidului

- politica libertății și inde
pendentei Republicii Socialis
te România, a propășirii ei 
neîntrerupte pe drumul socia
lismului și comunismului.

Cu aceste gînduri raportăm 
Comitetului Central al Parti
dului, Consiliului de Stat,.gu
vernului Republicii, dumnea
voastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, comandam 
suprem al Forțelor Armate, că, 
și de aici înainte, vom munci 
neobosit pentru perfecționarea 
procesului instructiv-educativ 
din armată, vom sluji cu cre
dință, cu onoare și demnitate 
patria, poporul și partidul, fi
ind oricînd gata la datorie.

In încheierea solemnității, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a spus :

Doresc ca in numele Comi
tetului Central al partidului, 
Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri și al meu perso
nal să felicit călduros pe ge
neralii care au fost înaintați 
în grad, pe ofițerii care au 
fost avansați la gradul de ge
neral. Aceasta constituie o ex
presie a aprecierii și încrede-

rii partidului și guvernului în 
activitatea pe care dumnea
voastră o desfășurați pentru 
instruirea politică și militară 
a trupelor. Totodată, este, în- 
tr-un sens mai larg, o expresie 
a preocupării continue a parti
dului și statului pentru întă
rirea forțelor noastre armate, 
a capacității de apărare a pa
triei socialiste. De altfel, adop
tarea de către Marea Adunare 
Națională a Legii privind apă
rarea țării reflectă tocmai a- 
ceastă preocupare continuă de 
a crea cele mai bune condiții 
în vederea pregătirii întregii 
noastre națiuni pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare 
și a patriei.

Desigur, întreaga politică a 
partidului și guvernului este 
o politică de colaborare și 
de pace. S-au obținut pași 
importanți pe calea; destin
derii, s-au început pregătiri
le pentru conferința securită
ții europene. Avem în vedere 
să continuăm cu fermitate a- 
ceastă politică, de a face/ to
tul pentru a evita noi răz
boaie, noi conflicte' pentru 
instaurarea unei păci și cola
borări rodnice între toate na
țiunile lumii. Dar, atît timp, 
cît există încă imperialism, 
politică de dominație și dic
tat, politică colonialistă și 
neocolonialistă, cît există încă 
pericol de atentate la adresa 
independenței și suveranității 
unor popoare, fiecare națiu
ne _- deci și România — are 
obligația să fie pregătită pen
tru apărare. Partidul și gu
vernul nostru își îndeplinesc 
cu sfințenie această obligație 
de a face totul pentru ca po
porul să fie gata oricînd să-și 
apere patria.

Doresc să exprim convin
gerea mea și a conducerii de 
partid și de stat că fiecare 
dintre dumneavoastră, cei ca
re ați fost înaintați în grad 
sau ați primit gradul de ge
neral, veți face totul și în 
viitor pentru a vă .îndeplini 
misiunea ce vi s-a încredin
țat, pentru a contribui la ri
dicarea continuă a jnivelului 
de pregătire de luptă și poli
tică a trupelor, pentru a 
servi patria, pentru I a servi 
poporul.

Vă felicit și vă urez succes 
în activitatea dumneavoastră! 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Cpaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut a- 
poi cordial cu cei prezenți.

® a oul complex me- 
Șwjcanizat. C.M.A., 
“ “ montat intr-un 

timp record (cu patru 
zile înainte de data 
fixată), în abatajul 
frontal 6222 al secto
rului II de la E. M. 
Paroșeni, a început în
că din luna trecută 
„lupta" cu stratul de 
cărbune. Argumentul 
cel mai convingător 
al acestui fapt este in
dicele de realizare a 
normei pe luna trecu
tă, în abatajul respec
tiv, de 146,7 la sută.

Ion Dumitrescu, șe
ful adjunct al secto
rului, ă condus întrea
ga operațiune de. mon
tare Tilu Teacenco, 
și brigada pe care o 
conduce, au acționat 
cu perseverență in 
scopul montării pro- 
priu-zise. Geza Kal
man și Iosif Vintze, 
șefi de brigadă, au fă
cut ultimele pregătiri 
pentru ca abatajul să 
primească „cum se

Unul dintre cele mai harni
ce colective de pe întreaga 
rețea comercială a Văii Jiu
lui. colectivul magazinului nr. 
30 din Lupeni, aparținînd 
O.C.L. Produse industriale 
(responsabil Iosif Motoc), ra
portează îndeplinirea sarci-

r i p e s f
nilor pe 1972 cu 8 zile mai 
devreme — atît în ce priveș
te desfacerea mărfurilor cît 
și realizarea beneficiului pla
nificat.

In aceste ultime zile ale 
anului în curs, colectivul ma

e pian
gazinului — din rîndul căruia 
se disting prin bunele rezul
tate obținute utecistele Nicu- 
lina Mihăilescu și Valeria Hot 
— desface populației orașu
lui, peste plan, mărfuri în 
valoare de aproximativ 80— 
100 mii lei.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII
INDUSTRIALE TIMISOARA

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

angajează urgent:
a) PERSONAL TEIINICO-ADMINISTRATIV

© 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 AUTOMACARAGII

cuvine" noua mașină. 
Un alt colectiv, for

mat din ing. Gheor
ghe Marchis, șeful sec
torului, Gheorghe Mo
canu, maistru electro

primul rind, a fost a- 
daptat la
scocul transportorului 
TR-3. Apoi, printr-un 
sistem ingenios, s-a 
micșorat jocul cozoro

C.M.A.
complex, în abataj

; Citl'UZG ■•ll’llBB SllK'ZIKl Ul‘>

ĂW al minții 
și vredniciei

mecanic principal, ing. 
Nicolae Ionașcu, Ion 
Dumitrescu, maistru 
principal, a investit 
inteligența, spiritul no
vator în eforturi sus
ținute pentru adapta
rea complexului la 
condițiile specifice 
stratului 15.

Care sînt, de fapt, 
aceste schimbări ? In

cului, astfel incit să 
poată sta in poziție o- 
rizontală. Și ultima, 
stîlpii de susținere ai 
complexului au fost 
scurtați pe măsura ne
cesității.

Astfel, pasiunea, dă
ruirea, hărnicia și e- 
fortul colectiv au ma
terializat ideile, iar

renăscut" dă 
un randa

ment sporit, răsplătind 
prin tone de cărbune 
strădania celor care 
s-au ocupat de adap
tarea și montarea lui, 
a celor care îl utili
zează cu iscusință —• 
minerii.

Am mai aflat că nu 
este primul utilaj mi
nier căruia i se aduc 
transformări prin a- 
daptare. Cu mult timp 
înainte, un alt com
plex mecanizat a fost 
îmbunătățit...

Se poate afirma, 
deci, că preocuparea 
colectivului de mun
citori, ingineri și teh
nicieni de la această 
exploatare de a adap
ta mașinile condițiilor 
specifice minei, cu 
scopul de a crește ran
damentul noilor capa
cități miniere, devine 
o tradiție, care aduce 
minerilor și cadrelor 
tehnice de la Paroșeni, 
roadele dorite și un 
prestigiu binemeritat.

I. FIERARU

© mecanici auto
@ mecanici utilaje
@ fochiști
® strungari
@ tinichigii

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

Personalul tehnico-admi- 
nistrativ, în vederea apga- , 
jării, se va prezenta Ia se
diul trustului.

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

— Șantierul 4 Timișoara 
— Splaiul Titulescu nr. 35 
(la Siloz);

Trustul execută lucrări în 
sus precum și în străinătate.

Cei interesați privind mese
riile de la punctul C se vor 
adresa stației Utilaj trans-

Angajările și salarizarea 
914/1968 și a Legii Nr.

— 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 peritru lotul 
Jimbolia);

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

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

— Șantierul 7 Deva — lo
calitatea Chișcădaga.

localitățile menționate mai

port Timișoara — Str. Ion 
lonescu de la Brad nr. 29.

se fac conform H. C. M. 
12/1971.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Enache 

Gheorghe, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

îmbunătățirea permanentă 
a aprovizionării și prestațiilor

de servicii către populație
I.A LUPENI: @ Creșterea vînzărilor de produse indus

triale de valoare cu folosință îndelungată @ Satisfacerea lot 
mai bună a cerințelor de produse agro-alimentare @ Lărgirea 
și modernizarea rețelei de desfacere @ Prin unitățile coope
rației meșteșugărești: prestații de servicii și desfaceri de 
produse în valoare de 10 milioane lei într-un an.

Ca urmare a creșterii con
tinue a cîștigului mediu pe 
salariat în industria minieră 
și în alte ramuri economice 
clin municipiu — ceea ce a 
sporit continuu puterea de 
cumpărare, precum și a gri
jii permanente pe care o a- 
cordă conducerea partidului 
și stalului îmbunătățirii apro
vizionării populației, volumul 
desfacerii de mărfuri prin 
unitățile comerțului de stat 
cunoaște un spor continuu, 
fn orașul Lupeni, în perioada 
care a trecut de Ia începutul 
anului în curs s-au cumpărat 
din unitățile comerțului de 
stat 550 televizoare, peste 600 
aparate de radio, 650 garnituri 
de mobilă, 220 frigidere, 350 
mașini de spălat, aproape 200 
mașini de cusut, peste 300 
aragaze și alte bunuri de uz 
casnic cu folosință îndelun
gată — care oglindesc tendin
ța tot mai pronunțată spre 
confort, expresie, a unui trai 
modern, civilizat.

Concomitent, prin grija de
osebită a conducerii superi
oare de partid și a guvernului 
s-a îmbunătățit în continuu 
aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare.asigu- 
rîndu-se în permanență lapte, 
carne, ouă și alte produse de 
primă necesitate. In același 
timp, în lunile din urmă s-au 
însilozat cantități îndestulătoa
re de cartofi, fasole, ceapă, 
fructe și alte produse care vor 
satisface cerințele unei bune 
aprovizionări pentru perioada 
de iarnă.

La îmbunătățirea aprovizio
nării populației din orașul 
Lupeni a contribuit în mare 
măsură și preocuparea orga

nelor locale pentru dezvol
tarea bazei materiale a rețe
lei comerciale de stat, reflec
tat îndeosebi prin atribuirea 
de noi spații și modernizarea 
celor existente. Numai în pe
rioada la care ne-am referit 
au fost modernizate magazi
nele industriale confecții băr
bați, dame și confecții copii, 
magazinele alimentare nr. 90, 
55 și 61, unitățile T.A.P.L. nr. 

■14, 16, 13 și altele. In acest 
context se înscrie, ca una din 
realizările importante în acest 
domeniu, punerea în funcțiu
ne a noii pieți agro-alimenta
re cu un întreg complex de 
magazine, a cărei valoare se 
ridică la peste 1,3 milioane 
lei. Pentru o aprovizionare 
mai abundentă cu produse a- 
gro-alimentare s-au atribuit 
unităților intercooperatiste do
uă vaduri comerciale cores
punzător amplasate în raza 
orașului și li s-au rezervat 
spații corespunzătoare în no
ua piață.

Enumerînd toate acestea nu 
se poate fără a evidenția că 
un aport tot mai mare la îm
bunătățirea aprovizonării și e- 
fectuarea de servicii către 
populație îl aduce cooperația 
meșteșugărească prin cele 47 
unități ale sale, al căror plan 
depășește anul acesta 10 mi
lioane lei.

Sub îndrumarea organelor 
locale, lucrătorii din rețeaua 
comercială și cooperatistă a 
orașului Lupeni se străduiesc 
în permanentă să asigure sa
tisfacerea tot mai corespunză
toare a cerințelor populației.

M. CRISTESCU

CALENDAR
VINERI, 29 DECEMBRIE

Soarele răsare la ora 6,51 
și apune la ora 16,44. Zile 
trecute din an — 364, zile 
rămase — 2.

EVENIMENTE

© 1920 — A fost creat 
Partidul Comunist Francez ; 
© 1896 —. S-a născut pic
torul David Alfaro Siquei
ros : @ 1876 — S-a născut 
Pablo Casals, compozitor, 
violoncelist și dirijor spa
niol.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Steaua sudului : Re
publica : Aventuri la Marea 
Neagră ; PETRILA ; întoar
cerea sfîntului Luca; LO- 
NEA — Minerul : Fericit 
cel care ca Ulise...; ANINOA
SA : Simon Bolivar; VUL
CAN : A venit un soldat de 
pe front ; LUPENI — Cul
tural : Creierul ; Muncito
resc ; Aventuri în Ontario

bit — cîntecc; 12,00 Discul 
zilei; 12,15 Recital de operă; 
12,30 Republica la un sfert 
de veac; 12,40 Intîlnire cu 
melodia populară Și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Din creația 
compozitorilor noștri; 14,40 
Pagini alese din muzica co
rală; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Republica la un sfert 
de veac; 15,15 Piese de es
tradă 15,40 Opereta „Bal Ia 
operă"; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Muzică populară; 16,30 
Știința la zi; 16,35 Formații 
sătești cu vechi tradiții: 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Comori 
de cîntec și de joc; 18,00 
Orele serii; 20,00 Republica 
la un sfert de veac; 20,10 
Zece melodii preferate: 20,45 
Republica la un sfert de veac; 
20,53 Muzică populară; 21,05 
Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic; 21,30 Biju
terii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de sea
ră; 24,00 Buletin de știri; 
0,03 — 6,00 Estrada noctur-

11,00 Soarele Și luna — 
medalion Florica Bra- 
du;

11,25 „Libertate, democra
ție, republică" — film 
de montaj realizat de 
Eugen Mândrie;

12,35 Telejurnal ;
In jurul orei 17.00 —
Transmisiune directă 
de la Sala Palatului 
Republicii Socialiste 
România — Ședință 
jubiliară a Marii A- 
dunări Naționale, con
sacrată aniversării a 
25 de ani de la pro
clamarea Republicii.

— Telejurnal.
Transmisiune directă
de Ia Sala Palatului 
Republicii Socialiste 
România a Spectaco
lului festiv consacrat
aniversării a 25 de ani 
de la proclamarea Re
publicii;

20,40 Film artistic: „Aștep
tarea" ;

21,50 România ’72 — film de 
montaj de Paul Anghel;

RADIO
PROGRAMUL 1. 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 9,30 Memoria pământu
lui românesc; 9,50 Muzică 
ușoară; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Melodii popu
lare; 10,30 Republica la un 
sfert de veac; 10,45 Diver
tismentul în Re major K.V. 
136 de Mozart; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor: 11,25 Potpuriu! 
„Privighetoarea" de Czer- 
nik; 11,35 Partidul meu iu-

T V VREMEA
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex ;
9,05 Tele-enciclopedia :
9,50 Muzică populară cu 

Tița Ștefan și Dumi
tru Margine ;

10,00 Curs de limba germa
nă. Lecția a 34-a ;

10,30 Revista literară T.V.;

Valorile temperaturii maxi
me înregistrate în cursul zi
lei de ieri :

@ Petroșani —2 grade

@ Paring — 10 grade

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE: Vremea se 
menține frumoasă dar fri
guroasă. Dimineața, ceață 
slabă.
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Destinul fraților CAPR AR. VASILE și NICOLAE, s-a împletit pe de-a-ntregul 
cu cel al uzinei. Acești „piloni" ai secției turnătorie, gîndesc elaborarea fiecărei șar
je, lată-i pregătind o nouă „premieră"-.

In contextul prefacerilor care imprimă o dezvoltare 
accelerată a țării, conform programului elaborat de par
tid, mineritul cunoaște - ca toate celelalte ramuri ale in
dustriei, o ascensiune neîntreruptă. Această ascensiune 
se realizează, astăzi, pe calea mecanizării procesului de 
producție, a introducerii celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, a îmbogățirii zestrei exploatărilor miniere cu 
utilaje de mare randament, care reduc considerabil e- 
fortul fizic al omului. Așadar, viitorul mineritului se ba
zează tot mai mult pe știință, pe tehnică.

Prefigurindu-I astfel, am realizai de această dată, 
o sumară introspecție pe trei dimensiuni ale timpului - 
trecut, prezent și viitor - în cadrul unui harnic colectiv, 
acela al Uzinei de utilaj minier Petroșani, și al F.S.H. Vul
can care asigură baza tehnico-materială a industriei mi
niere din Valea Jiului. întotdeauna preocupările de per
fecționare ale acestei uzine cu vechi tradiții muncitorești 
au fost strîns legate de activitatea minelor noastre. Aceste 
preocupări capătă - în contextul necesității dezvoltării 
mineritului — valențe superioare. Muncitorii, inginerii, teh
nicienii uzinei și fabricii, în frunte cu comuniștii, sînt tot 
mai plenar angajați în perfecționarea activității exploată
rilor miniere și, implicit, în sporirea producției de cărbune, 
lată de ce, acum, la jubileul aniversării Republicii, ne-am 
îndreptat atenția asupra lor - a oamenilor aflați în fața 
unui vast program de dezvoltare extensivă și intensivă, 
dedicîndu-te aceste rînduri.

Contraste
Acum 25 de ani, principa

lele produse ale actualei U- 
zine de utilaj minier din Pe
troșani erau vagonetele de 
mină și scocurile oscilante... 
Azi, pe porțile veteranei, 
i-am zice, uzine ies o serie 
de utilaje prototipuri, colivii 
de extracție, împingătoare, 
culbutoare, schipuri de mare 
tonaj, ventilatoare, . instalații 
de săpat suitori... Cu 15 ani 
in urmă s-au executat prime
le grinzi metalice care încor
porau 12 tone, mari și late. 
In 1972 s-au produs mai bine 
de 10 000 de bucăți... In 1949, 
doar 16 tone au fost turnate 
in stilpii de abataj. S-a ajuns 
in 1968 la realizarea a circa 
2 000 de bucăți. După înfiin
țarea — cu un an mai târziu 
— a Fabricii de stilpi hidra
ulici in orașul Vulcan, capa
citatea de producție a acestui

element fundamental al susți
nerii fronturilor adâncului a 
sporit de peste zece ori! Și 
F.S.H.-ul a împlinit doar 3 ani... 
Dar ce ani! Ultimul din cin
cinalul trecut, primii doi din 
actualul! „Și el creștea in- 
tr-un an, cit alții in șapte". 
Hiperbola poveștilor a deve
nit o comparație frecventă 
pentru împlinirile noastre co
tidiene,'de un tulburător real.

Valea Jiului. U. U. M. P. - 
F.S.H. Inițiale-simboluri, in
tre atîtea și atîtea altele, ale 
impetuoasei dezvoltări econo
mice orientată de către partid, 
cu clarviziune științifică și 
cu fermitate, pe calea mar- 
xist-leninistă a industrializă
rii prioritare. U.U.M.P.-F.S.H. 
Oglindirea, desigur la scară 
locală a ceea ce a crescut 
in ochii lumii drept „miracol 
românesc".

In fața caruselului, maistrul principal VIOREL AN
GHEL și strungarul ION ROTARU, oameni de bază ai 
secției mecanice a U.U.M.P.. au privirile ațintite asupra 
unor detalii de execuție a comenzilor urgente.

tecare urma
rea cu inima strînsă semne
le trimise " printre flăcările 
dinăuntru. Dar, finis (feri
cit !) coronat opus; „...Asta a 
fost, ne privește în ochi, su- 
rizind, omul care muncește a- 
lături de 85 de ucenici oțeluri, 
turnători - formatori și mo- 
delori, ne-am luat inima-n 
dinți s-o facem noi și am fă
cut-o bine !“.

de muncitor cu
brațele, orgoliu chiar, dar de 
o nuanță sui-generis, purificat 
și de ultima fărîmă de vani
tate care s-ar putea presupu
ne. Mindrie de lucrător cu 
dalta tâmplei care i-a ușurat 
cioplirea treptelor...

Mindrie și demnitate de 
comunist.

Pentru ca „pulsul" 
extracției să bată

normal...

„Puteam să visez
la așa ceva 

acum 30 de ani ? “
Cind Ioan Rotam, și-a în

ceput ucenicia de strungar in 
1937. cel ce scrie aceste rîn
duri nici nu era născut. 1937... 
lorțat de împrejurări, s-a 
despărțit de strungărie vreo 
cițiva ani „...dar din intîia 
clipă cind am pus iarăși mi
na pe manetă, au văzut cu 
toții ce pot. Nu uitasem mese- 
r i. de fapt nu pierzi nimic 
d : ea cind o iubești cu ade- 
t iirat. Primul șpan. ca o 
floare a fost, cum să vă 
spun ?...“

In anii Republicii, strun
garul Ioan Rotaru a primit de 
la stat locuință frumoasă, via
ța i-a devenit plină și liniș
tita. ...„Atunci, in 1947. după 
trei ani de la insurecția ar
mată, prin alungarea monar
hiei. poporul, in frunte cu 
înțeleptul și neobositul partid, 
și-a întemeiat viitorul pe ea- 
re-l trăim azi... (Pe chipul 
înăsprit de ireversibilul timp, 
o lumină fulgerind). Oamenii 
au fost solidari, au știut ce 
vor..." Strungarul, cu 35 de 
ani de muncă la activ, ser
vește două mașini la U.U.M.P.. 
un carusel și u strunii pa
ralel. Acum are „lucru irtis- 
tic, cerc finețe mare" ma
trițele d'spo-i'■ elo: •'•litru 
Strunjirea și h n"i ,f'ri
oară o cdindr lor u M 
itoarele complexe de abataj 
pe care le va produce uzina. 
„Sînt piese foarte pretențioa
se. doar oameni cu înaltă ca
lificare le pot realiza", ne măr
turisea, convingător. ingine
rul Dumitru Coșa. directo
rul adjunct. „Muncesc in a- 
cord, câștig pină la 4 000 de 
lei pe lună... In 1956 salariul 
de bază îmi era de 556 lei la 
categoria superioară, azi aces
ta gste de 4 ori mari mare. 
Puteam să visez la așa ceva 
acum 30 de ani, cind abia ie
șisem din ucenicie ? Fata 
mea-i tehniciană la F. S. H„ 
are casa ei, băiatul îmi e în 
anul I la liceul industrial, vi
sează să construiască utilaje 
pentru subteran, să urmeze

Institutul de mine. „Mă, i-am 
zis, șă vii acolo la uzină în 
vacanța mare, să pătrunzi 
tainele procesului de produc
ție !“. De mie i-a plăcut, nu 
știu cite șurubelnițe și cioca
ne mi-a pierdut...

Ioan Rotaru, strungarul, es
te tare mindru și de Marcel 
Vlad, tânărul de la „scurtă 
durată", „al doilea fiu al 
meu..."; „Eu i-s dascăl din- 
coaci, la carusel. Anghel ii e 
instructor la clasă..." Cu doi 
asemenea profesori mai poți 
spune că te rătăcești in hăți
șurile meseriei ? Generația de 
mâine, din care fac parte ti
nerii Marcel Vlad, loan Toa
nă sau Alexandru Munteanu 
iși are înfipte rădăcinile in 
solul hrănitor, plin de mirifi
ce seve, ale experienței înain
tașilor, a bătrînilor noștri me
seriași. veșnic tineri. „Am o 
clasă de 22 de strungari, ini
moși și harnici, în martie vi
itor ii vom integra producției. 
După părerea mea, este cea 
mai bună promoție..." Proba
bil că maistrul principal Vio- 
mi Anghel, de la secția meca
nică. instructor la cursurile de 
alificare. s-a exprimat aido

ma și despre celelalte peste 
10 promoții care i-au trecut 
prin mină. Angajat in 1940 
ca ucenic, in anul proclamării 
Republicii ajunge strungar. In 
1952 se înscrie la Institutul 
de mine, iar după trei ani. re
vine in uzină ca maistru 
strungar. In 1958 a devenit 
maistru principal. O biografie 
a împlinirilor. „Cind sînt cel 
mai fericit ? In fiecare zi. 
cind. după orele de muncă 
ființa mea mă anunță, prin 
împăcarea ce-o cuprinde, că 
mi-am făcut datoria".

Intre biografia lui Viorel 
Anghel și cea a omologului 
său de la secția turnătorie, a 
maistrului principal Vasile 
Căprar găsim multe similitu
dini. Din 1940 pină in 1944 
— ucenic. După absolvirea 
școlii tehnice profesionale de

pe lingă uzină s-a calificat 
ca turnător-formator. In 1955 
dobindește diploma de tehni
cian, după frecventarea „pe
rioadei intîia" de trei ani de 
la Institutul de mine, și din 
I960 este numit maistru prin
cipal...". Trepte durabile ale 
făuririi unui rost după dorin
ța. inimii și după aptitudini 
firești, trepte ale formării ca 
om de nădejde pentru ascen
siunea spre piscuri. „Tatăl 
meu a minerit 32 de ani la 
mina est-Petroșani. Intr-o ca
meră eram nevoiți să ne în
ghesuim 10 suflete, 8 frați am 
fost, eu cel. mai mic... Vă pu
teți. închipui ce viață duceam. 
Dar au venit zorii de după 
eliberare și am devenit stă- 
pînii destinelor noastre. A- 
ve.am un lucrător mai vechi, 
prietenos, tare prietenos, ne 
limpezea multe lucruri neîn
țelese, unul David Leah, vechi 
membru de partid, ne 
spunea „Măi, gata cu re
gele și cu ai lui, cu clica asta 
ce ciștigă mai mult decit noi 
toți — poporul..." Și așa a 
fost, o bucurie imensă a tă- 
lăuzit peste țară. revărsată 
luminos acum 25 de ani, la 
30 decembrie...

...Fiul de" miner Vasile Că
prar a primit ajutor de la 
stat și și-a durat casă, și-a 
crescut feciorul, tot Vasile îl 
cheamă. în respectul, muncii 
și al semenului, ...„e inginer 
miner la Moldova Nouă, ad
junct șef de sector, după cite 
se pare nu ne facem de ruși
ne unul pe altul..."

Nu s-a împlinit nici o lună 
de cind oamenii de. la turnă
torie au fost confruntați cu o 
lucrare urgentată in mai mul
te rînduri. Coroanei dințate, 
cu diametrul de aproape 3 
metri, a telescaunului ..Pa
ring" ii venise sorocul s-o fău
rească cineva. Dar asta-i, ci
ne să se încumete, cind ni
meni in țară n-a primit co
manda ? „O facem noi!" au 
decis turnătorii U.U.M.-ului. 
Dar cum să realizezi o coroa
nă de 4,5 tone cind. capacită
țile nominale însumate ale ce
lor două cuptoare erau de 
trei tone ? Inginerul loan Bo
ta, șeful secției, maiștrii Că
prar și Gheorghe Magyar, 
și-au asumat riscul. Patru 
ore a durat elaborarea șarjei. 
Ultimele două au fost numai 
suspense. In orice clipă bolta 
de cuptor supraîncărcat se

„Am rămas
pentru că după fiecare 
zi de muncă te trezești 
cu lucruri neîncepute, 

neterminate...“
...Pe biroul inginerului șef 

al F.S.H. Vulcan, Dumitru 
Crăciun, o... grămadă de me
tal, in realitate o îmbinare 
de armătură. ..Să nu vă lău- 
dați că asta vă e micul de
jun..." Gustă replica, dar pe 
loc apucă un fel de bolț, un 
cilindraș de cițiva centimetri 
lungime, gros cit arătătorul: 
„Știți cile economii ne aduce 
intr-un an prichindelul ?" 
Ne-avind replică să guste: „Un 
milion și jumătate!". Rămi- 
nem ca la dentist (înainte de 
intervenție...). Și ne explică 
cum la sistemul de âutOstrîn
gere a armăturilor de galerii 
s-a găsit o modalitate de re
ducere a „brățării"... Ai zice 

’■că, na. ce contează, acolo ci-- 
teva grame, dar la întreaga 
masă a elementelor de susți
nere din fabricație, „prichin
deii" se multiplică pină la... 
125 de tone in 300 și ceva de 
zile...

■— Valea Jiului a fost pen
tru mine împlinirea unui, 
vis. El a început chiar cu in
trarea, acum 21 de ani la In
stitutul de mine înființat la 
citeva luni după proclamarea 
Republicii. Am vrut neapărat 
să muncesc, la o uzină, con
structoare de utilaj minier și 
năzuința mea fierbinte a prins 
viață. Am rămas aici in Va
lea Jiului pentru că după fie
care zi de muncă te trezești 
cu lucruri neîncepute, neter
minate... Mereu sînt captat 
in miezul unei acțiuni, 
m-arn legat de o cur
gere care nu se sfișește... 
Ce m-ar desprinde ? Poate 
doar o explozie de moment, 
boala unui copil, ceea ce n-ar 
vrea nimeni... Un vînt de in- 
gindurare ii crispează, o cli
pă, chipul. Dar totul piere 
sub năvala unui gind de lu
mină, îndreptat către micuțul 
Cosmin și către Alina, fata 
lui...

Dar ne întoarcem „acasă", 
adică la producție...

— Avem in fabricație, un 
prototip de. utilaj, un aparat 
de tractat și manipulat, sar
cini in abataj. Executăm mo
dele de experimentare in 
subteran. Vor putea fi intro
duse chiar și cite cinci ele
mente de susținere intr-un 
fel de container, minerii —■ 
in loc să poarte stilpii pe u- 
meri vor apăsa doar pe bu
ton... Colectivul nostru nu-l 
avea in plan, dar — vedeți 
—- e acest simț al nevoii de-a 
face intr-una ceva bun, folo
sitor oamenilor.

...Așa gîndesc • și ceilalți lu
crători. ai F.S.H.-ului. Și mun
citorul Nicolae Carașca și in
ginerul Ion Crețu, și maiș
trii. loan Cenușă și Francisc 
Matyaș, „părinții" ATMEI, ai 
aparatului de tractat și ma
nipulat... Ultimul ne destăi
nuia : „Multe din propunerile 
mele au rodit, colectivul m-a 
sprijinit, mi-a stimulat gindi- 
rea. Perfecționăm procesul de 
producție dar neîncetat ne 
perfecționăm și noi. Mulțu
mirea mare vine de acolo că 
ni s-a creat acel climat care 
face posibilă desăvirșirea per
sonalității noastre. Pot fără 
nici o rezervă să dau tot ce 
am mai bun în mine. Ce 
mi-aș putea dori mai mult ?"

...Colectivul tehnico-ingine- 
resc de la F.S.H. văzind că-i 
în stare să facă și peste... sar
cinile de serviciu, și-a propus 
ca, prin activități colaterale 
să realizeze economii care să 
se ridice la de două ori fon
dul de salarii! O inițiativă 
demnă de. toată lauda care a- 
testă, indubitabil, nesecatul 
rezervor de inteligență al oa
menilor uzinei.

POST SCRIPTUM : la ora 
actuală colectivul în cauză de. 
la F.S.H. deține prototipuri 
realizate și avizate pentru di
verse utilaje care aduc eco
nomii antecalculate echivalen- 
lente cu cel puțin dublul fon
dului de salarii ce-i revine
pe un an...

Aparatul de tractai și manipulat sarcini in abataj constituie unul dintre principalele „obiecte"
de studiu pentru colectivul de concepție al F.S.H.-ului. O parte din acesta a fost surprins în instantaneul de față: 
inginerii DUMITRU CRĂCIUN și IOAN CREȚU, muncitorul NICOLAE CARAȘCA, maiștrii FRANCISC MATYUȘ 
și MIRCEA-GUI A.

Ne.-au plăcut cuvintele ros
tite cu un amestec de patos și 
bun simț de maistrul coordo
nator al activității la mașinile 
automate și semiautomate de 
la F.S.H., Mircea Guia. cel 
care acum 20 și ceva de 
ani a început să învețe 
strungăria : „Tot ceea ce reali
zăm noi, adică fiecare compo
nent al marelui colectiv al 
uzinei și fabricii, incorporea
ză substanța unei răspunderi 
imense : satisfacerea cerințe
lor unităților miniere din ba
zin. onorarea tuturor comenzi
lor destinate mersului normal 
al fluxurilor do extracție, din

l Irită, implicînd îndeosebi ori
entarea expresă, incepînd cu 
1973. a activității în sensul 
extinderii producției de utilaj 
minier care să fie adebvat 
absolut, în toate detaliile, con
dițiilor specifice de extrage
re. a bogățiilor de cărbune 
din bazinul Văii Jiului. E o 
dovadă incontestabilă a în
crederii nețărmurite in. capa
citatea de efort și în resurse ■ 
le creatoare ale colectivelor 
noastre minerești. Cu siguran
ță, vor fi găsite cele mai. I fer
tile căi in scopul materializă-

Atelierul de 
troșani. Am surprins în 
Garbai în timpul reglării 
in semnalizarea acustică

al Uzinei ;is utilaj minier I:e- 
atelier pe electronistul liela 

antigrizutoase necesare 
ră.

subteran și din incinte. Iată 
gîndul întotdeauna „la post", 
iată continua și via frămintare 
care ocupă zilele noastre, une
ori nopțile... Minerii au încre
dere în noi, ei așteaptă spriji
nul nostru permanent pentru 
ca „pulsul" extracției să nu 
fie afectat de „sincope" păgu
bitoare... Acesta-i rostul fiecă
ruia dintre noi și din el iz
vorăște fericirea, seva împli
nirii noastre profesionale ca 
oameni, intr-un cuvînt...

Desigur, pentru colectivele de. 
muncă ale U.U.M.P. și F.S.H. 
Vulcan s-au desprins — 
în urma vizitei de lucru in 
Valea Jiului a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu sarcini 
de o importanță deose-

rii exigențelor impuse de. rit
mul tot mai accelerat de dez
voltare al economiei, de evo
luția ascendentă a mineritu
lui. Vor lua drumul subtera
nului mașini și agregate — 
din ce în ce mai potrivite cu 
conjunctura de zăcământ, in 
consonanță cu dorințele mine
rilor, cu ceea ce cer ei. de la 
un utilaj : ușurință in ma
nipulare, productivitate mare, 
eficiență. At it oamenii de azi 
ai uzinei și ai fabricii, cit și 
generația „care vine", a lui 
Adrian, fiul strungarului Ion 
Rotaru, năzuind să făurească 
utilaje miniere, au în față un 
larg cîmp de acțiune. Cu cer
titudine, „recolta" va fi rod
nică.

Aripi + trepte
către înalt

— Uzina noastră vă deveni 
intr-un viitor apropiat o ve
ritabilă uzină constructoare 
de mașini miniere, ne spunea 
tov. Dumitru Boțti, secretarul 
comitetului de partid de. la 
U.U.M.P. Trebuie dezvoltat, 
în lumina prețioaselor indica
ții ale secretarului general al 
-partidului, un puternic cen
tru de construcții de mașini 
miniere. O parte din nucleici 
cercetătorilor și proiectanților 
de la I.C.P.M.H. a trecut in 
uzină, a. intrat in procesul de 
producție, ca să zic așa. Pre
conizăm extinderea spațiului 
uzinal, vom crea condițiile 
propice producțiilor de serie 
a unor utilaje miniere. Chiar 
în luna ianuarie 1973 vor fi 
gata primele. 14 perechi de 
secții ale complexelor de a- 
bataj care vor purta marca 
uzinei noastre..."

...Corolar al mutațiilor

fundamentale care au avut 
loc in Valea Jiului in cei 25 
de ani de Republică.

...Fratele lui Vasile Căprar, 
Nicolae. a făcut parte din e- 
chipa de turnare a coloanei 
brăncușiene. Cind a văzut-o 
înălțată, cind și-a dat seama 
ce a ieșit din miinile oameni
lor și din mintea lor cuteză
toare, adică ceva ce va rămi- 
nea peste veacuri, a excla
mat : „Aripi-trepte către înalt, 
asta este!" Metaforic vorbind, 
cei 25 de ani de. la proclama
rea Republicii constituie 25 
de aripi-trepte către înalturi. 
De la cota amețitoare a dru
mului cucerit — strîns unit 
în jurul partidului — poporul 
nostru, hotărît să edifice so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată, iși proiectează 
parcurgerea a noi spirale că
tre piscurile civilizației.

Pagină realizată de:
TRAIAN MULLER
Foto: Ion LICIU
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MOSCOVA 28 (Agerpres). 
La Kiev a avut loc o adu
nare a reprezentanților oa
menilor muncii din capitala 
Ucrainei, cu prilejul 
de-a 25-a aniversări a 
clamării 
mânia.

Despre 
versare a 
bit V. G. Bolșak, președin
tele Comitetului de stat al 
cinematografiei, vicepreșe
dinte al filialei republicane 
a Asociației de prietenie 
sovieto-române, și consulul 
general român, Alexandru 
Ungur.

In încheierea adunării a 
avut Ioc un concert festiv, 
la care și-au dat concursul 
artiști de frunte ai scenei 
din capitala Ucrainei.

Adunări festive dedicate 
împlinirii unui sfert de veac 
de la proclamarea Republi
cii au avut loc și în alte o- 
rașe ale R.S.S. Ucrainene.

Republicii în

cea de-a 25-a 
Republicii au

★

PEKIN 28 
dentul 
țeanu, 
piciile 
nar al 
Asociației de pritenie 
străinătatea. Ia Palatul 
cultură al 
din Pekin,

celei 
pro- 
Ro-

ani- 
vor-

Corespon- 
Ion Gălă- 
Sub aus- 
revoluțio-

Agerpres, 
transmite : 
Comitetului 
orașului Pekin și ale 

cu 
de 

Naționalităților 
a avut loc o 

gală de filme, organizată in 
cadrul manifestărilor prri- 
lejuite de cea de-a 25-a ani
versare a proclamării Repu
blicii în România.

Au participat U. De, 
membru al C.C. al P. C. 
Chinez, președintele Comi
tetului Revoluționar al ora
șului Pekin, Iu Cian, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, Ian Ci, vicepre-

ședințe al Asociației de 
prietenie cu străinătatea, și 
alte persoane oficiale. A fost 
prezent ambasadorul Româ
niei în R. P. Chineză, Nico- 
lae Gavrilescu.

★

Con
de 
au 
al 
25

re
al 
Și 
Ia 

vor-

PRAGA 28 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru, transmite: 
structorii de tractoare 
la uzinele ZKL din Brno 
marcat, printr-un miting 
prieteniei, împlinirea a
de ani de la proclamarea 
Republicii în România. Cu 
acest prilej, Jaroslav Hokl, 
secretar al Comitetului 
gional Moravia de sud 
P.C. din Cehoslovacia, 
ambasadorul României 
Praga. Teodor Haș. au
bit despre realizările obți
nute în acești ani de po
porul român.

O adunare similară a a- 
vut loc și la cooperativa din 
comuna Banov a raionului 
Huherske Hradiste, unitate 
agricolă înfrățită cu coope
rativa „Vasile Roaită" din 
Slobozia.

*

DAR ES SALAAM 28 (A- 
gerpres). — In cadrul mani
festărilor prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a Re
publicii, Ambasada română 
în Tanzania a prezentat o 
gală de filme documentare 
la sediul organizației de ti
neret „Tanu Youth" și la 
clubul „Young Africans". 
Cu același prilej, postul de 
radio Dar Es Salaam a di
fuzat Un interviu al amba
sadorului țării noastre, Ion 
Drînceanu, despre semnifi
cația acestui eveniment.

O !

Conferință de presă 
consacrată apropiatei vizite 

a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în Pakistan
RAWALPINDI 28 — Trimisul 
special Agerpres, Ion Puți- 
nelu, transmite : La Departa
mentul Informațiilor al Pakis
tanului, a avut loc o confe
rință de presă consacrată a- 
propiatei vizite în această ta
ră a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej, Nasim Ah
mad Jafri, director pentru 
Europa răsăriteană în Minis
terul Afacerilor Externe, a 
prezentat evoluția relațiilor

de prietenie și colaborare 
dintre Pakistan și România, 
perspectivele dezvoltării a- 
cestora în contextul vizitei 
oficiale de stat a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Nă
șim Ahmad Jafri a calificat 
această vizită ca fiind grăi
toare în ce privește relațiile 
strînse dintre cele două ță
ri și 
ta că 
rirea : 
țiilor < 
mânia.

și-a exprimat speran- 
ea va duce la întă- 

în continuare a rela- 
dintre Pakistan și Ro-

Kuweât

KUWEIT 28 (Agerpres). 
— Guvernul kuweitian, în
trunit în sesiune extraordi
nară, a hotărit să înceapă

@ Delegațiile R.D. Vietnam 
și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la Conferința de 
la Paris privind Vietnamul au 
anunțat, într-o declarație co
mună, că a 172-a ședință ple
nară a conferinței nu va avea 
loc informează agențiile TASS 
și France Presse.

@ O epidemie de variolă, 
declanșată în luna decembrie 
in statul Uttar Pradesh a pro
vocat moartea a 34 de persoa
ne, se anunță la Delhi. S-au 
semnalat, de asemenea, victi
me și în statul Bihar.

@ Mahmoud Riad, secreta
rul general al Ligii Arabe, a 
efectuat o vizită de cinci zi
le in cele două state yemenite 
și în Arabia Saudită. In tim
pul vizitei, el a purtat convor
biri cu cei doi șefi de stat ye- 
meniți și cu oficialități saudi- 
te, privind transpunerea în 
practică a acordului cu privi
re la formarea Republicii Ye
menite, în baza 
semnat la Cairo, 
brie a.c.

© La chemarea Federației 
naționale a docherilor și mun
citorilor portuari, în Franța a 
avut Ioc, miercuri, o grevă 
generală a docherilor, în semn 
de protest împotriva neîndepli- 
nirii de către administrația 
portului Marsilia a acordului 
privind îmbunătățirea condiți
ilor de viată ale lucrătorilor 
din acest sector.

documentului 
la 27 noiem-

Libiei și-a 
reuniunea a-

Kim Ir Sen Deficit

a fost ales președinte
al R.P.D. Coreene

record Faptul
al balanței 
comerciale

divers

O nouă rundă 
de tratative cu companiile 

petroliere

PHENIAN 28 (Agerpres) — 
In cadrul ședinței 
primei sesiuni a 
Populare Supreme 
de-a cincea legislaturi, tova
rășul Kim Ir Sen a fost ales 
președinte al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
informează agenția ACTC.

In aceeași zi, au fost aleși 
ca vicepreședinți ai R.P.D. 
Coreene Țoi En Ghen și Kan 
Rian Uk.

Au fost aleși, de asemenea, 
membrii Comitetului Popular 
Central al R.P.D. Coreene, 
între care se află tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar al Co
mitetului fiind ales Rim Ciun 
Ciu.

de joi a 
Adunării 
a celei

Supre- 
Ir ca 
Admi- 

Coreene. 
a alea, de ase-

♦

străine
o nouă rundă de tratative 
cu companiile petroliere stră» 
ine care acționează în ța
ră, în primul rînd „British 
Petroleum11 și „Gulf Oil“, cu 
privire la cota de participa
re a statului la exploatarea 
zăcămintelor petrolifere au
tohtone, informează agenția 
M.E.N. Ministrul kuweitian 
al finanțelor și petrolului, 
Abdel Rahman Al Atiki, a 
fost autorizat să continuie 
negocierile cu firmele 
ine în vederea unui 
care ar urma să fie 
aprobării guvernului.

Totodată, Adunarea 
tională a Kuweitului a 
bat proiectul de acord pri
vind crearea unei societăți 
petroliere a statelor mem
bre. ale Organizației, țărilor 
arabe exportatoare ‘de’ petrol 
(A.O.P.E.C.). Reuniunea pen
tru formarea organismelor 
noii societăți petroliere' ‘a 
țărilor arabe, menită să con
tribuie la exploatarea resur
selor naționale în 
propriilor popoare, 
loc în ziua de 6 
1973 în Kuweit.

stră- 
acord 
supus

Na- 
apro-

interesul 
va avea 
ianuarie

Schimbul înstrumen

Adunarea Populară 
mă a ales pe Kim 
premier al Consiliului 
nistrativ al R.P.D.

Sesiunea
menea, pe președintele, vice
președinții și membrii Comi
tetului Permanent al Adună
rii Populare Supreme. Pre
ședinte a fost ales Hwang 
Jang Yop, iar vicepreședinți ' 
— Hong Gi Mun Și Ho Jong 
Suk.

Prima adunare a Comitetu
lui Popular Central al R.P.D. 
Coreene, 
aceleiași 
membrii 
trativ al 
pă funcții de miniștri 
de președinți ai unor comite
te pentru probleme economi- 
co-sociale.

desfășurată în cursul 
zile, a numit pe 
Consiliului Adminis-
R.P.D.G., care ocu- 

sau

americane
in lume

Hoți.. heraldici
28 (Ager- 
Unite sînt, 

agențiilor 
presă, pe 

un

telor de ratificare

WASHINGTON 
preș). — Statele 
potrivit relatării 
internaționale de 
punctul de a înregistra
deficit record al balanței co
merciale. Miercuri, Ministe
rul Comerțului a făcut cunos
cut, la Washington, faptul că 
deficitul balanței comerciale 
a atins, în luna noiembrie a 
anului curent, un nivel de 
5,8 miliarde dolari. In cursul 
lunii menționate, volumul 
importurilor a depășit pe cel 
al exporturilor cu suma de 
559,2 milioane dolari. După 
cum este cunoscut, Statele 
Unite au înregistrat, în anul 
1971, primul deficit aJ balan
ței comerciale (de două mi
liarde dolari) din anul 1893.

BONN 28 (Aqerpres). — 
După cum anunță presa vest- 
germană, din panoplia caste
lului Neuenstadt au fost 
rate 40 de arme de mare 
loare muzeistică. Potrivit 
precierilor specialiștilor,
biectele sustrase valorează 
peste 700 000 de mărci.

fu- 
va- 

â- 
o-

Descoperirea unor
fresce bizantine

28 (Agerpres). — 
au fost descoperite,

a tratatului chiliano

SANTIAGO de CHILE 28 
(Agerpres). — La Santiago 
de Chile a avut loc schim
bul instrumentelor de rati
ficate a noului tratat dintre 
guvernele chilian și argenti
nian, privind soluționarea pe 
cale pașnică a diferendelor 
dintre cele două țări. Acest 
tratat va înlocui acordul ge
neral asupra problemelor de 
frontieră și arbitraj, înche
iat în 1902, acord care atri
buia coroanei ..britanice sar
cina de a soluționa neînțe
legerile .intervenite intre ce
le două țări. Noul tratat pre
vede că, în cazul unor di
ferende, arbitrajul va fi e- 
fectuat de Curtea Interna
țională de Justiție de Ia Ha
ga.

Managua ia patru zile
după cutremur

@ In capitala 
început lucrările 
nuală a Comitetului executiv 
al Comisiei africane, însărci
nată cu pregătirea primului 
festival panafrican al tineretu
lui, care va avea loc Ia Tunis, 
între 15 și 22 iulie 1973.

©Cutremurul din Nicaragua 
s-a simțit și în Spania, unde 
o lagună de origine vulcanică, 
situată in apropierea lacului 
Banolas (Catalonia), a reac
ționat Ia mișcările tectonice. 
Apele lagunei și-au schimbat 
culoarea și au devenit agitate. 
Astfel de fenomene s-au sem
nalat și în trecut, cu prilejul 
unor cutremure și erupții vul
canice care au avut loc în al
te zone ale globului.

se înregistreze victime ome
nești sau pagube materiale im
portante, a anunțat Institutul' 
de Geofizică al Anzilor. Cele 
două seisme nu au același e- 
picentru eu acelea care au dus 
la distrugerea capitalei Nica- 
raguei, Managua.

® După cum relatează agen
ția A.C.T.C., din cauza cetii 
puternice și a furtunii pe ma
re, 40 de pescari din Coreea 
de Sud au intrat în apele te
ritoriale și au acostat la țăr
mul R.P.D. Coreene. După pri
mirea îngrijirilor necesare, la 
27 decembrie, prin grija au
torităților din R.P.D. Coreeană, 
pescarii respectivi s-au reîn
tors în Coreea de

MANAGUA 28 (Agerpres). 
La Managua, capitala Repu
blicii Nicaragua, distrusă în 
urmă cu patru zile de o serie 
de cutremure succesive, deși 
autoritățile au cerut ultimi
lor locuitori ai orașului în ru
ine, care au refuzat să-l pără
sească, să se vaccineze, febra 
tifoidă și-a făcut totuși apari
ția. Noi incendii au izbucnit 
în cursul zilei de miercuri în 
timpul unui nou seism de gra
dul 5 pe soara Richter, care 
a distrus ultimele edificii din 
centrul orașului, zonă încon
jurată permanent de un cor
don de polițiști, care nu per
mit decît pătrunderea echipe
lor de salvare. Autoritățile

au hotărît, în cele din urmă, 
dinamitarea centrului orașului, 

fie nivelat 
ulterior să 
și alte de- 
a înlătura 

cada- 
dărîraă-

care urmează să 
cu buldozerul și 
fie împrăștiat var 
zinfectante pentru 
efectele descompunerii 
vrelor rămase sub 
turi.

Repartizarea alimentelor se 
face in condiții dificile. Dar 
problema crucială continuă să 
rămînă cea a procurării aței 
potabile, camioanele-cisternă 
destinate acestui scop dove- 
dindu-se insuficiente.

Se afirmă, cu o mare apro
ximație, că numărul victime
lor s-ar situa între 2 000 și 
6 000, iar clădirile distruse de
pășesc cifra de 250 000.

ROMA 
La Roma 
în urma unor săpături arheo
logice, la o adîncitne 
4—40 metri, 
vechi galerii ornate cu fres
ce de o deosebită valoare ar
tistică. Un procedeu fotogra
fic stereoscopic a permis des
cifrarea inscripțiilor și a per
sonajelor reprezentate, pictu
rile murale fiind bine con
servate. Acestea reprezintă 
imagini din viata împăratu
lui Constantin și a soției sa
le, Fausta. Inscripțiile au per
mis stabilirea cu exactitate 
a datei executării lor: este 
vorba de anii 315—321.

intre
zidurile unei

Poluare alarmantă
în Japonia

TOKtO 28 (Agerpres). — 
Potrivit unei anchete efectu
ate de Agenția japoneză 
pentru mediul înconjurător, 
in 32 de orașe nipone polua
rea cu diferiți agenți -- în
tre. care oxidul de sulf — 
depășește’ limitele admisibi
le. Printre localitățile in ca
uză figurează, Yokohama, Ka
wasaki, Nagoya, Kyoto, Osa
ka, Sapporo și, Partial Tbkib.

Anticorpi cu

prezumtive calități 
de tratare a unor
tumori

ROMA 28 (Agerpres). —. 
Medicul Olimpio ''hesi de Ia 
spitalul Tione din Trento (I- 
talia), scrie, într-un studiu 
publicat de o revistă de spe
cialitate, că a descoperit în 
unele țesuturi din organis
mul uman anticorpi care ar 
putea fi folosiți în tratamen
tul diferitelor tumori. Acești 
anticorpi iau naștere în ce
lule încă în stadiul de fetus, 
dar ulterior dispar pentru a 
reapărea la persoanele a- 
tinse de tumori. Chesi afir
mă, totuși, că în stadiul ac
tual al cercetărilor întreprin
se de el nu a ajuns încă la 
certitudinea că hcești anti
corpi pot fi folosiți cu suc- 

în tratamentul canceru-

Sud.

Qatarul au 
pentru for

marea unei companii mixte 
navigație și a unui comitet 
coordonare economică, care 
se ocupe de transpunerea
practică a unor proiecte pri- 

unor întreprin- 
uleiuri vegetale

© Bahreinul și 
inițiat convorbiri

de 
de 
să 
în

vind crearea 
deri mixte de 
și vopsele.

s-au încheiat iu-

@ In Algeria au început lu
crările de edificare a <selui 
mai modern complex tipografic 
din Africa, informează agenția 
M.A.P. întreaga construcție, 
realizată de Societatea națio
nală algeriană de edituri și di
fuzare (S.N.E.D.), va fi termi
nat in 1974.

© O navă de pază islandeză 
a rupt năvoadele unui trauler 
britanic care pescuia pe coas
ta de răsărit a Islandei.

Acest incident 
„războiul codului11, 
de hotărirea guvernului islan- 
dez de a extinde Ia 50 de mile 
limita apelor teritoriale în ca
re este interzisă navelor stră
ine să pescuiască.

continuă 
declanșat

© La Sanaa
crările celei de-a patra Con
ferințe arabe a miniștrilor în- 
vătămîntului și educației. In 
cadrul ședinței de închidere, 
desfășurată sub conducerea 
lui Ahmed Gaber A'fifi, minis
trul educației din Republica 
Arabă Yemen, a fost adopta
tă o rezoluție, prin care se 
cere țărilor arabe să stabi
lească „o strategie generală 
unică pentru dezvoltarea edu
cației, permitind [acționarea 
coordonată într-un cadru u- 
nificat".

@ Trei indivizi mascați, 
înarmați cu revolvere și pis
toale automate, au atacat în 
noaptea de marți spre miercuri 
un depou de tramvaie din Ro
ma, în momentul în care ta
xatorii depuneau încasările 
din cursul zilei. După ce au 
rănit un casier, cei trei bandiți 
au luat numai un milion și 
jumătate de lire, deoarece, 
spre ghinionul lor, cea mai 
mare parte a banilor iuseseră 
deja depuși în seifurile casie
riei centrale.

© Firmele nord-americane 
care lansează pe piață produ
se defecte întimpină greutăți 
tot mai mari din partea cum
părătorilor. Numai în anul 
1971 — potrivit estimărilor re
vistei „Entreprise" — au avut 
loc în Statele Unite peste 
500 000 de procese intentate 
de consumatori acelor compa
nii care au prezentat spre vin- 
zare produse cu defecte.

• Două cutremure de inten
sitate medie, de gradul 5 pe 
scara Mercalli, s-au produs în 
Columbia și Ecuador, fără să

© Biroul Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a examinat stadiul 
pregătirilor pentru elaborarea 
platiormei politlco-ideologice 
care va ti supusă dezbateri
lor viitorului 
de-al X-lea al 
cest prilej au 
de asemenea,
biective ale programului de 
activitate politico-sociaiă pe a- 
nul 1973 al Uniunii Comuniș
tilor și al altor organizații so- 
cial-politice.

congres, cel
U.C.I. Cu

iost examinate, 
principalele o-

a-

Australia, mult timp ferită 
de problemele critice care au 
confruntat majoritatea țări
lor dezvoltate, se vede, în 
sfîrșit, nevoită să simtă gus
tul amar al conflictelor eco
nomice și sociale. Mișcările 
sindicale, inflația, orașele su
praaglomerate, dezvoltarea 
industrială haotică, creșterea 
competiției în comerțul in
ternațional și invazia capi
talului străin sînt numai u- 
nele din dificultățile care s-au 
abătut asupra acestui 
continent ce-și spunea, 
nu de mult, cu mîndrie 
norocului11.

Moneda națională — 
rul australian — este 
dintre cele mai puternice din 
lume. Rezervele în devize, 
care au atins nivelul record 
de 5,5 miliarde dolari, spo
resc constant în fiecare lună, 
pe măsură ce exporturile se 
intensifică Și noi capitaluri 
străine intră în tară. Desco
perirea a noi rezerve de mi
nereu este anunțată cu o re
gularitate, care a devenit mo
notonă, iar imensele zăcămin
te de gaz natural promit per
spective neimaginabile in ur
mă cu 5 ani.

Totuși, o examinare mai 
atentă a acestor statistici dez
văluie motivele pentru care 
multe autorități avertizează 
împotriva optimismului ex
cesiv în ce privește dezvol
tarea tării. „Construită în 
probleme11, afirmă un ban
cher american familiarizat cu

o

stat- 
pînă 

„Țara

dola-
una

situația, „aceasta nu este
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INCERTITUDINI AUSTRALIENE
țară minune, cum n-a fost 
niciodată, decît, poate, în pa
ginile ziarelor. Australia cons
truiește pe baza resurselor 
mari pe care le are, dar Și 
Pe baza problemelor — o pia
ță mică, productivitatea mun
cii redusă, mișcări sindicale, 

■ nemulțumiri11.
Majoritatea plusurilor eco

nomice ale țării dezvăluie, în 
același timp, și minusurile. 
Surplusul masiv al balanței 
comerciale este rezultatul re
ducerii importurilor în sco
pul de a susține o industrie 
care lucrează mult sub capa
citățile sale de 
Creșterea rezervelor interna
ționale a generat 
pentru reevaluarea 
naționale, care scumpește mi- 
nereurile, cerealele, lemnul 
și carnea, la rîndul lor din 
ce în ce mai scumpe pe pie
țele lumii. Intrările masive 
de capital străin — 180 mi
lioane dolari pe lună — pun 
în pericol eforturile guver
nului de a reglementa dezvol
tarea economiei și amenință 
să împingă inflația peste rit
mul actual de creștere de 6 
la sută pe an — cel mai înalt 
din ultimii 20 de ani. Rit
mul de dezvoltare a economi
ei a scăzut de la 5 la 3 la su
tă anul trecut și, probabil, 
nu va atinge 3,5 la sută în 
1972. Productivitatea muncii

este mult sub nivelul celor
lalte țări industriale.

Un sentiment deosebit de 
intens de nemulțumire pen
tru australieni — 13 milioane 
de oameni care trăiesc într-o 
tară aproape tot atît de în
tinsă cît și Statele Unite — 
este generat de 
faptului că au o 
extrem de limitată 
problemelor care

conștiința 
influență 

asupra 
afectează

DIN PRESA
producție.

presiuni 
monedei

STRĂINĂ

viitorul țării. Capitalul străin 
constituie un prim exemplu. 
După cel de-al doilea război 
mondial, aproximativ 14 mi
liarde de dolari au fost in
vestite în Australia, dintre 
care 5,5 miliarde provin din 
Marea Britanie. Dar, în ulti
mii 5 ani, investițiile de ca
pital american 
4,4 miliarde și 
depășească, în 
talul britanic.
cele mai importante ramuri 
și întreprinderi industriale 
sînt deținute, aproape în în
tregime. de străini. Societăți-

au ajuns la 
se așteaptă să 
curînd, capi- 

Unele dintre

le străine dețin 88 la sută din 
industria automobilului, 80 la 
sută din exploatările petro
liere și minerale, 72 la sută 
din industria metalelor ne
feroase, 75 la sută din indus
tria farmaceutică și 58 la su
tă din industria chimică.

Nemulțumirile australieni
lor față de capitalul străin 
se intensifică. De pildă, eco
nomistul Ian Moffit averti
zează că investitorii străini 
de capital reduc Australia la 
o țară de fermieri. C. J. Hines, 
președinte al influentei Ligi 
a serviciilor din statul South 
Wales, avertizează că țara se 
află amenințată de pericolul 
de a deveni „o națiune lilipu
tană prinsă în lanțurile gi- 
ganților străini11. Datorită a- 
cestui fapt, firmele străine 
au recurs la tactica achizi
ționării în întregime a firme
lor autohtone aflate în difi
cultăți financiare.

In ochii australianului de 
rînd capitalul străin este si
nonim cu capitalul american. 
Cercurile de afaceri ameri
cane admit faptul că societă
țile din S.U.A. au cea mai 
mare influență în Australia.

Investițiile de capital a- 
meriean sînt mult mai vizi
bile decît orice alte operațiuni 
ale capitalului străin prove
nind din- terțe țări. Aproxi
mativ 83 000 de cetățeni al

S.U.A. locuiesc permanent în 
Australia, iar denumirile a- 
mericane predomină în bu
nurile de consum de pe pia
ța australiană produse de fi
liale ale societăților ameri
cane.

Nimic însă nu evidențiază 
vulnerabilitatea economiei 
Australiei față de exterior ca 
relațiile comerciale cu Japo
nia. Japonezii sînt cei 
mari importatori de lină, 
bune Și minereu de fier 
tralian. achiziționînd — 
1971, de pildă — materii 
me în valoare de 912 milioane 
dolari, ceea ce reprezintă o 
treime din toate exporturile 
australiene. Dacă japonezii 
și-ar reduce importurile, mul
te proiecte economice austra
liene ar fi puse sub semnul 
întrebării. Astfel, producția 
minei de fier din Australia de 
vest, de aproximativ 250 mi
lioane dolari anual, depinde 
în întregime de importurile 
japoneze.

După părerea experților e- 
conomici, în ciuda unei per
spective care apare străini
lor strălucitoare și promiță
toare, tendințele mai puțin 
vizibile din Australia pun 
serioase semne de întrebare 
în legătură cu viitorul evo
luției ei economice. Australia 
începe să sufere de racilele 
care au afectat, în ultimii 
zeci de ani, majoritatea ță
rilor industrializate.

mai 
căr
au s- 

în 
pri-

(„U.S. News and World 
Report")
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