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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

Hotărîre fermă

de a obține realizări
->

de prestigiu încă din 

prima zi a anului

Exigențe înalte în fața unităților miniere:

Defalcarea judicioasă a sarcinilor 
de plan, urmărirea cu perseverență 

și răspundere a realizării lor

Funeraliile tovarășului 
Petre Borilă

Joi, au Rvut lor funotdliik 
tovarășului Petre Borilă v« hi 
militarii al mișcării muncito
rești revoluționai'- a» tivii 
frunte al partidului și datu
lui nostru orinlisi luptător 
devotat pentru > auza >o< ialis- 
mului, pentru întărirea și în
florirea patriot. <4I» .1 Iod
vreme indrlunqrita membru al 
Biroului Politii, al ("omit «Mu 
Iul Executiv -ii Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
RomAn, membru al Consiliului 
dr Stat. vi< •■președinți si prim- 
vicepreședinții al Consiliului 
de Miniștri.

In jurul • aldl.ili ului ase/al 
in holul Palatului Marii Adu
nări \a|ion«ile, iu lost depu
se coroane de (lori din purtea 
Comitetului ( entral al Parti
dului Comunist Roman. Consi
liului de Stal ,1 ('onsi)iului 
de Miniștri, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale h 
Sindicatelor din România, Co
mitetului Central al Uniunii 
Tinerelului Comunist, Comite 
lului municipal București al 
P.C.R și Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București, Comi
tetului foștilor luptători anti
fasciști etc.

In cursul dimineții, nume
roși cetățeni au venit la cata
falc spre a aduce un ultim 
omagiu defunctului.

In (ata catafalcului au păs
trat un mpment de reculegere 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. a’ P.C.R,, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Virgil 
Trofin, membm al Comitetu
lui Executiv. al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Din ultimele gărzi au făcut 
parte tovarășii Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Gheor- 
ghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, Dumitru Collu, mem
bru al C.C, al P.C.R., Constan

tin Pirvuli s< u. vei hi militant 
il mișcării mum itonMi din 
tara noastră,

Condu».Horii do partid >1 de 
stai iu prezentat ■ ondoloanțr 
familiei i cluj dispărut.

\u fost de față și iu pre
zentai condoleanțe familiei. 
X . I. Drozdenko mil> isadOTUI 
I niunii Sovietice, Spas Gos- 
pndov ambasadorul Republl» li 
Popular» Bulgaria. i Domo- 
kos Vokas, însărcinatul <u a- 
laitn ad-intt-rim al Republi
cii Populare I rigare la Bin u- 
iești, precum și vechi mi 
litanii ai Partidului Como 
ni st din Spania

l.a mitingul do doliu ■ are a 
avut lot p» platoul din lata 
Palatului M. X.\. au luat p<ir- 
'• membri ai C.C. al P.C.R 
ii Consiliului de Stat ,și ai 
guvernului, deputați, v<-< Ig rm- 
litanți ai mișcării muncitorești 
din tara noastră. r»pi«■/•■ntanti 
ai unor instituții centrale, or
ganizații de masa ,i obștești, 
oameni ai muncii din Capi
tala.

Iu numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stai 
și s.al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialisto Ro 
mânia, a luat cuvîntul tov.< 
rășul Gheorghe Stoica. care 
a spus . Partidul Comun is* 

'Român, poporul pierde în to
varășul Petre Borilă un om 
care și-a închinat întreaga 
sa viață slujirii cu devota
ment a idealurilor de liberta 
le și dreptate socială, e’e pro- 
arcs. un luptător consecven* 
pentru cauza socialismului și 
comunismului.

Tovarășul Petre Borilă s-a 
integrat de tînâr în mișcarea 
muncitorească, devenind încă 
din anul 1922 membru al par
tidului nostru comunist. Aici, 
in focul aprig al luptei d»' 
clasa, în înfruntarea cu bur
ghezia și moșierimea, s-a for 
mat și s-a afirmat ca un mi
litant înflăcărat, a cărui voin
ță de luptă pentru triumful 
idealurilor nobile ale socialis

mului n-a putut să fie tnfrln- 
ta de prigoana polițienească 
din România și din alte iftri.

Tovarășul Pe*re Borilă a 
luptat in brigăzile internațio
nale din Spania și a îndr*pli 
nit o seric de misiuni eu 
caracter politic și militar în 
timpul celui dc al doilea răz
boi mondial si a participa* 
activ pe frontul antihitlerist, 
primind numeroase distincții 
pentru faptele sale de arme. 
\m lucrat împreună și după 
i August 1944. in organe de 

conducere ale partidului si 
stalului. întotdeauna el a fa- 
■ ut dovada unui comunist în
flăcărat, hotărît, muncind cu 
pasiune pentru a fi la înăl
țimea sarcinilor și răspunde
rilor încredințate.

A vorbit, apoi. tovarășul 
Nicolae Guină, membru al 
(' C. al P.C.R., președintele 
Comitetului foștilor luptători 
antifasciști, care a spus, prin
ter altele i Noi, cei care am 
lucrat vreme îndelungată îm
preună cu Petre Borilă. l-am 
cunoscut îndeaproape și am 
apreciat calitățile sale de bun 
organizator, atașamentul față 
de partid, față de clasa mun - 
itoare. față dc popor, munca 

sa neobosită pentru traduce
rea în viață a directivelor 
partidului, a politicii de fău
rire a ortnduiriî noi. socialis
te.

Mitingul de doliu ia sfirsit. 
Carul mortuar, însoțit de con
ducătorii de partid și d~ stat 
prezenți la ceremonie. de 
membrii familiei defunctului, 
de numeroși cetățeni se în
dreaptă spre Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism. Aici, o gardă mi
litară prezintă onorul. Este 
intonata „Internaționala*. Se 
trag salve de arme. După un 
moment de reculegere, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al to
varășului Petre Borilă este 
coborît în criptă.

(Agerpres)

R O M Â N I A
• După intîia zi de producție a anului, 

colectivul de muncă al E. M. Vulcan se poate
j
declara mulțumit : au fost extrase de la fron

turile de lucru peste 3 700 tone de cărbune.

• Sectoarele II. V și IV, ale minei rapor

tează la rindul lor cele dinții sporuri ale nou

lui an : 175, 84 și respectiv 66 tone !

Temeinica pregătire a liniei 
de front pentru 1973 - pla
nul lucrărilor s-a executat in 
proporție de 200 la sută —. 
îmbunătățirile pe linie organi
zatorică aduse cu prioritate 
in sfera de activitate a bri
găzilor — cheie ale sectorului 
II, reprezintă elementele de 
bază ale încrederii colectivu
lui. a conducerii sale in rea
lizări prestigioase încă din 
luna de debut a celui de-cl 
treilea an ol cincin»-«eui. 
,,Vom da un plus de carbu- 

’ ne in ianuarie de cel puțin 
k 5C0 tone !". Iotă declarația 

fermă o șefului de sector, tov. 
ing. loan Dicconu, suportul 
ocesteia constituindu-l, mai a- 
les, hărnicia, capacitatea de 
mobilizare a colectivului.

încă din luna de încheiere 
a anului precedent s-a făcut 
simțită puternic hotărirea co
lectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la sec-<____

l nul din importantele 
mijloace care contribuie la 
scoaterea a cil mai mult 
cărbune la ziuă il consti
tuie partea mecanică din a- 
batajo la a cărei instalare 
colectivul de iăcătuși-me- 
canici și electricieni iși a- 
duc nemijlocit aportul. In 
instantaneul nostru l-am 
surprins, după ieșirea din 
șut pe iăcătușul-mecanic 
Florian Juverloiu care con
duce lucrările de montare 
mecanică la abaiajul fron
tal nr. 6222 de la mina Pa
roșeni. 

torul IV al minei de a se 
statornici, prin fapte de lau
dă, prin constanță in reali
zări, in rindul sectoarelor frun
tașe ale Văii Jiului. Tentati
va de bun augur pentru mun
co de viitor se vădește cu tot 
mai multă insistență ; argu
ment de căpătii - rezultate 
bune obținute după primele 
trei schimburi ale anului de 
către brigăzile conduse de 
Nicolae Stoian, losif Costea 
și Nicolae Petrișor.

O remarcă deosebită se cu
vine făcută și la adresa sec
torului V, unde brigăzile din 
,.camerele" stratului 3, con
duse de Ion Bud, Mihai Bal
tac, Ștefan Gantz și Vasile 
Cheta, string cu spor plu
suri însemnate de cărbune, 
fiind convinse că numai ast
fel sarcinile de plan ale anu
lui 1973, vor fi onorate îna
inte de termenul prevăzut 
_______________ y

La E.M. Paroșeni, după 3 zile de eforturi susțmute

FLUXUL DE TRANSPORT ESTE APT
SA PREIA ÎNTREAGA PRODUCȚIE A MINEI

>

Totul a început în dimi
neața zilei de ajun de an 
nou... Trebuia schimbată in 
întregime banda nr. 2 din 
cadrul fluxului de transport 
al minei Paroșeni. Ea nu 
mai corespundea nici ca de
bil — neputind asigura pre
luarea simultană a cărbune
lui iurnizat de cele două 
frontale dotate cu complexe 
de susținere șl tăiere meca
nizate — nici din punctul de 
vedere al condițiilor de 
funcționare. înlocuirea el cu 
o bandă avînd covor mal 
lai cu 20 centimetri — echi
valenții a sute de tone, plus 
de capacitate zilnică ! — de
venise o necesitate stringen
tă. o problemă de prim or
din pentru colectivul minei. 
Fără această modificare de 
substanță (șl ’a propriu !) 
din fluxul benzilor. îndepli
nirea ritmică la parametrii 
prevăzut!, a sarcinilor dc 
plan din 1973 ar ii stat sub 
semnul îndoielii. Or. facto
rii de conducere ai minei, al 
sectorului de transport. ai

In pagina a 2-a

Rubrica SPORT

Conferința Națională a parti
dului din vara anului trecut, 
a determinat — prin orientă
rile și hotărîrile sale — o am
plă . acțiune de identificare a 
rezervelor din economie, pe 
baza cărora s-a întocmit un 
program suplimentar al dez
voltării acesteia în actualul 
cincinal, începind chiar cu a- 
nul 1973, in vederea acceleră
rii ritmurilor do creștere a 
producției materiale. Realiza
rea acestui plan și chiar de
pășirea lui impune aplicarea 
unor măsuri energice în ve
derea valorificării, cu efici
ență sporită, a resurselor in
terne care mai există în ceea 
qe privește folosirea intensivă 
a capacităților de producție.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în am
pla expunere făcută la plena
ra C.C. al P.C.R. din noiembrie 
un rol deosebit de impor
tant in realizarea acestui pro
gram îl au defalcarea judici
oasă a tuturor sarcinilor de 
plan și mobilizarea colective
lor de muncă, a fiecărui sala
riat, la îndeplinirea inteqrală 
și la timpul prevăzut a sarci
nilor încredințate. In acest 
sens, avînd in vedere lipsuri
le manifestate in activitatea 
tehnico-economică a Centra
lei cărbunelui Petroșani pe a- 
nul 1972, Consiliul oamenilor 
muncii și biroul executiv s-au 
orientat ca la defalcarea sar
cinilor pe unitățile componen
te pentru anul 1973 să se a- 
sigure o repartizare echilibra
tă a eforturilor tuturor colec
tivelor, condiție necesară mo

serviciului electromecanic 
voiau certitudine in acest 
sens. Adică siguranță depli
nă a onorării ritmice a pla-, 
nulul, și încă djn primele 
zile ale noului an...

...Și lotul a început in di
mineața zilei de 31 decem
brie 1972... Și s-a continuat 
in zilele de 1 și 2 ianuarie. 
Fără nici o întrerupere 
schimb după schimb, fără o- 
dihnă. cu o concentrare in
tensă din partea fiecărui 
om. Schimbări de suporți, 
role, motoare. Lucrări de 
mare amploare, cu volum a- 
preciahll de muncă. Pentru 
lăcătușii din echipele con
duse clp Ianoș Demeter, Eu
gen Miklos. Francisc Lucari, 
Alexandru Marton sau loan 
Biro, pentru electricienii 
Constantin Trușchici, Ioan 
Cămăruță sau Gheorghe 
Roșea, pentru maiștrii dc 
transport Mihai Doici, Con
stantin Boaru loan Jura 
șl Euqen Cibian. pentru In
ginerii loan Vasilesru, șeful 
sectorului transport, losif 

bilizării cit mai complete a 
posibilităților reale de care 
dispune fiecare unitate. Pen
tru aceasta s-au avut în vede
re a lit realizările obținute in 
1972 cît și posibilitățile exis
tente și condițiile prevăzute 
a se crea pe parcursul aces
tui an pe linia dezvoltării ca
pacităților de producție, a dotă
rii tehnico-materiale, a asigu
rării cu forța de muncă și ca
lificarea acesteia, de perfec
ționările posibile de obținut 
pe linia organizării superioa
re a producției și a muncii.

La repartizarea pe trimestre 
și luni a sarcinilor s-a ținut 
cont de o eșalonare rațională 
care să evite neajunsurile ma
nifestate în anul 1972 cînd —, 
în prima parte a perioadei — 
s-au prevăzut sarcini mai mici, 
iar in ultima parte sarcinile 
stabilite necesitau eforturi 
mari pentru a putea fi reali
zate, din care cauză uneori 
s-au manifestat rămîneri în 
urmă in ultima lună și chiar 
pe trimestru. Pentru a asigu
ra îndeplinirea planului de 
produse fizice la nivelul pre
văzut, s-a extins gama produ
selor nominalizate prin plan 
la toate sortimentele. Experi
ența anului 1972 a arătat că 
atunci cind planul de stat s-a 
stabilii printr-o poziție globa
lă unitățile au manifestat ten
dință de realizare cu priorita
te a sortimentelor cu tehnici
tate mai redusă, inregistrînd 
în același timp rămîneri în 
urmă la unele sortimente și 
nerealizarea contractelor cu 
unii beneficiari.

Desigur, îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii și de că
tre fiecare colectiv presupu-

Kelemen, șeiul serviciului 
electromecanic și Constan
tin Vîlceanu. mecanicul șei. 
granițele dintre schimburi 
s-au șters. întregul timp se 
aduna parcă in „cămara** li
nul schimb unic — schim
bul dăruirii fără rezerve 
pentru împlinirea datoriei. 
Așa a fost la Paroșeni, la 
trecerea din vechiul in noul 
an ! Un revelion sul-generis 
pe care un grup de oameni 
ai minei, devotați cu trup și 
suflet colectivului l-au pe
trecut — la posturi.

...3 ianuarie 1973. Ora 9 
iix. Inginerul losif Kelemen 
apasă pe un buton și noua 
bandă numărul doi. de a- 
proape 300 de metri, se pu
ne in mișcare. Astfel. ..pri
mul vis al anului 1973“ — 
cum se exprimă cu nuanță 
romantică, inginerul Vaslles- 
cij — prinde viață. Cărbu
nele din frontalele sectoare
lor I și II are cale liberă...

Tr. MULLER 

ne ca nu numai planul unită
ților subordonate centralei să 
fie repartizat în mod judicios, 
dar și defalcarea pe care uni
tățile o fac pentru sectoarele 
și colectivele din componența 
acestora să fie făcută cit mai 
rațional. Aceasta înseamnă că 
sarcinile trebuie repartizate 
proporțional cu posibilitățile, 
dar vorbind de posibilități tre
buie avută în vedere mobili
zarea tuturor resurselor teh
nico-materiale și umane de ca
re dispune fiecare colectiv 
de lucru; ’ fiecare Sector, fie
care raion, fiecare brigadă. 
Din analiza realizărilor pe a- 
nul 1972, a rezultat că neacor- 
dînd atenția cuvenită acestui 
principiu fundamental de pla
nificare, capacitățile de pro
ducție n-au iost iolosite in în
tregime, înregistrindu-se ne- 
realizări de plan la mai multe 
mine, sectoare, briqăzi. Cu 
toate că linia de front creată 
permitea realizarea și depăși
rea planului de producție, pla
sarea incompletă a acesteia 
cu efectivele necesare a fă
cut ca planul brigăzilor să nu 
asigure planul sectoarelor și 
chiar al unor exploatări, fapt 
ce a condus în final la nereali
zarea sarcinilor prevăzute pe 
întreaga unitate. Astfel de si
tuații s-au manifestat la majo
ritatea exploatărilor miniere.

Planificarea neratională a 
forței de muncă a avut efect 
nefavorabil și asupra folosirii 
capacității utilajelor și a ce
lorlalte mijloace fixe cu care

ing. Gheorghe MIHUȚ, 
director tehnic — C.C.P.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Programul 
televiziunii 

pentru 
sâptâmîna 

viitoare

I^i F.S.H. Vulcan conlucrarea între muncitori și secții este la ordinea zilei.
In clișeul nostru am înregistrat pe tinerii lăcătuși mecanici de întreținere a 

mașinilor unelte. Ion Vladislav și Arpad Boyle împreună cu comunistul Mihai Calis- 
tru maistru electromecanic, făcind o revizie tehnică la un strung. Se pare, au înce
put anul cu bine și cu rezultate promițătoare. Foto: I. LICIU

in cnnlexhil vieții științifice internatinnale-> > -> ->

Caracteristic epocii in care 
trăim, schimbul de informa
ții științifice se înscrie ca o 
componentă majoră a amplu
lui proces de cooperare si 
colaborare pe multiple pla
nuri intre națiuni. Pornind 
de la înțelegerea necesității 
acestui dialog spiritual al po
poarelor, ca promisă .a 4KQ-. 
qresului și civilizației uma
ne. România promovează cu 
consecvență o politică des
chisă contactelor între sa- 
vanți. specialiști și experți. 
activează pentru extinderea 
și dezvoltarea relațiilor ști
ințifice internaționale, adu- 
cîndu-și o contribuție dc 
seamă la îmbogățirea tezau
rului cunoașterii universale. 
In acest sens, tara noastră 
participă la manifestările 
științifice care au loc in 
străinătate, organizează și 
găzduiește, la rindul său, 
prestigioase reuniuni inter
naționale. Reamintim aici 
congresul mondial de lo
gică care a avut loc în a- 
nul 1971, Conferința mondia
lă de cercetarea viitorului 
și cel de-al VII-lea Congres 
internațional de estetica din 
toamna acestui an. manifes
tări desfășurate sub înaltul 
patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Lor li se 
adaugă un mare număr de 
sesiuni, simpozioane și co
locvii, organizate sub auspi
ciile societăților și academi
ilor române sau alo unor 
organisme internaționale.

Tribune de avansare a u- 
nor idei îndrăznețe, origi
nale. care reflectă spectacu
loasele transformări petrecu

Prelungirea contractelor de închiriere 
pentru suprafețele locative cu destinația 

de locuințe, pînă la 1 ianuarie 1978
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socia
liste România, contractele dc 
închiriere privind suprafețe
le locative cu destinația de 

te pe tarimul cunoașterii, a- 
ceste veritabile „mese ro
tunde" ale qindirii umane 
au confirmat înalta treapta 
valorică pe care a ajuns cu
getarea științifică româneas
că. In acest context, o sem
nificație aparte o au decla
rațiile unor proeminente 
personalități de renume 
mondial, participant! (a dez
baterile acestor reuniuni 
internaționale. Trebuie să 
recunosc că sînt foarte im
presionat de înalta lor cali
tate. înalta calitate intelec
tuală, înalta calitate de ex
punere. Am impresia foarte 
vie că România se prezintă 

a un leagăn foarte impor
tant al qindirii și cercetării 
viitorologice", afirma Ber
trand de Jouvenel, președin
tele Comitetului permanent 
al conferințelor mondiale de 
cercetare a viitorului. Ace
leași aprecieri elogioase la 
adresa ținutei științifice a 
comunicărilor susținute de 
specialiștii români și a inter
vențiilor lor o intîlnim și la 
prof. Patrik Supes din 
S.U.A.. președintele Comite
tului de organizare a con

Autoturismul 80 000
Joi, la ora 11,55, banda de 

montaj a Uzinei de autotu
risme din Pitești s-a oprit 
pentru o clipă și la capătul 
ei și-a făcut apariția un au
tomobil „Dacia 1300“, de cu
loare albă, puriind numărul 
de fabricație 80 000.

Caracteristicile tehnico- 
funcționale superioare ale

locuințe, indiferent de pro
prietar. existente la data de 
1 ianuarie 1973, se prelungesc 
de drept, pînă la 1 ianuarie 
1978. 

gresului de logică, metod®- 
logie și filozofie a științei 
precum și la alți reprezen
tanți de seamă ai vieții știin
țifice internaționale.

Concomitent cu prezența 
lor ia masa dezbaterilor ști
ințifice, savanții români ișf 
afirmă capacity .-a creatoare 
in diverse don^.-nii ale cer- 
etarii. surprinaîndu-și co

legii din străinătate cu stu
dii și realizări de o deosebi
tă importantă teoretică >1 
practică. Unele dintre aces
tea in premieră mondială. 
Evident, o enumerare a tutu
ror realizărilor în întreaga 
lor diversitate ar fi imposi
bilă aici. Totuși. în cele ce 
urmează vom ilustra, prin 
cîteva exemple, și această 
latură a inteligenței româ
nești i izolarea unui hormon 
similar insulinei din glanda 
pineală : contribuții la cu
noașterea secreției hormo
nilor în cancerul tiroidian 
în cretinism etc, care atestă

C. PAVEL

(Continuare in pag. a 4-a) 

elegantei limuzine româ
nești au făcut ca auto
turismele ..Dacia-1300" să fie 
solicitate din ce In ce mai 
intens în tot mai multe țări, 
printre care Finlanda, Alge
ria, R. S. Cehoslovacă, R. P 
Ungară, Grecia, R. P. Polonă. 
R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

Acțiuni 
cultural- 
educative 

ale 
consiliului 
de femei 

din Uricani
Comisia culturală a fe

meilor din orașul Uricani 
a organizat săptămina tre
cută un simpozion in lim
bile română și. maghiară 
pe tema „25 de ani de la 
proclamarea Republicii".

Simpozionul s-a bucurat 
de o largă participare din 
partea femeilor iar temele 
prezentate au făcut cunos
cute participantelor, cele 
mai grăitoare momente din 
lupta poporului român pen
tru proclamarea Republi
cii și edificarea societății 
socialiste in patria noastră.

.4 urmat apoi un frumos 
program artistic prezentat 
de elevii claselor l-IV dc la 
Liceul Uricani. Spectacolul, 
de o apreciabilă ținută ar
tistică a evidențiat at it ta
lentul micilor artiști cit și 
meritele cadrelor didactice 
care i-au ajutat in pregăti* 
re.

Maria PATALITA, 
președinta consiliului de 

femei — Uricani
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închirierea locuințelor 
din fondul locativ de stat

sublnchiria o parte din supta- dilille prevăzute do lene r*t<
Inia locativ ă a locuinței salo, dovedit caracterul protend
dar numaj dacă această supra- democratic >1 acestei ir>ql
Iotă nu osiii' disponibilii și nu Persnnnete re n< up- o su-
mai person nelor ce au dom)- predată lor.iină <lin binelui |n.
riliul sau viza de flotanl In «-Hi\ *i -i >• foia contract do
localitatea respwtlvH. im hitiere • ■ , i mu lit < \ tub.

In cazul mutării locatarului ci
principal ‘i a lamllicj sate a ocupărilor abuzive) sini o-
Intr-o nllă loralilate, aceștia vamal prin ttecitte omisă do
păstrează dircptul de a folosi către comiloivle rxi-cative alo
locuința ce o dețin timp do consiliilor populare din mnnl-

CONSULTAȚIE JURIDICA
iizjlJi in contractul d»- închi
dere.

I at tv He slat ■ inch- •• nu
mai io formă scrisă. Trebuie 
pr«<*nat cl dreptul de a folosi 
o locuință este conferit nu*

re si nu de către ordinul de 
r« pariu are. <um uneori oroșit 

tt'ictul de Închiriere arc va*

< .instituie titlu executoriu, asl- 
li l câ, executarea obligațiuni* 
lor prevăzute în el se poate 
face fără a li necesară o ac
țiune in justiție.

Potrivit legii, dreptul de fo
losință a unei locuințe îl au 
numai persoanele menționate 
in contract, respectiv locata
rul principal și membrii la
in iliei sale, adică acele per
soane care sînt menționate și 
in ordinul do repartizare. To
tuși, locatarul principal poale

RĂSPUNDEM
PASTOR GAVRIL — Lupeni: potrivit ari. 9 fit. „e* 

din Legea nr. 1/1970, beneficiază de vechime neîntreruptă 
în iToeasi unitate, salariatul caro, in termen de 90 de iile 
de la îndeplinirea unor obligații militare, s-a reîncadrai 
in aceeași unitate.

NATANTICU NICOLAE — Petrlla: în conformitate cu 
ait. 41 lit. „a" din Legea nr. 59/1968, in cazul în care sîn- 
teți nemulțumit de hotărârea comisiei de judecată, aveți 
dreptul să faceți plîngere împotriva acesteia. Plîngerea se 
adresează Judecătoriei (în cazul dv. Judecătoriei Petroșani) 
în termen de 15 zile de la pronunțare, sau de la comuni

La U.U.M.P. o realizare meritorie :

Un nou sistem de încâdre 
a halelor

Era necesară rezolvarea problemei încălzirii spațiilor 
turnătoriei de oțel, curățătoriei și turnătoriei de fontă> Secția 
curățătorie era încălzită cu un sistem de suflare laterală a 
aerului cald, dar aceasta avea inconvenientul că producea mult 
praf și lum. După un timp de studiu, ing. loan Bota, șeful 
secției, a trecut la proiectarea unul nou sistem de încălzire 
• u cazan din elemente de țeava pentru apa caldă și circulație 
forțată a apel calde care trece prin aeroterme și suflă aer 
cald de sus Înspre solul halei. Astfel, la sfîrșitul anului 1971 
-e punea în funcțiune noul sistem de încălzire din secția 
turnătorie de oțel care a dat rezultate foarte bune. Văzînd 

ă prin noul sistem se asigură căldură suficientă și se evită 
ridicarea prafului care se produce la curățirea pieselor tur
nate, el a fost extins. De cîteva zile s-a pus în funcțiune și 
încălzirea cu noul sistem a halelor secțiilor curățătorie și 
turnătorie fontă.

La executarea acestor instalații au contribuit lăcătușii 
Cornel Marcu și loan Dița. sudorii Simion M&ghlaru și loan 
Firan, electricienii Adolf Terente, Alexandru Dane, Romulus 
Vochescu și Petru Zoltan.

Noul sistem de încălzire a celor trei hale, cu un an in 
urmă un proiect doar schițat prin calcule și pe hîrllc, a de
venit realitate prin eforturile de gindire și contribuția nemij
locită ale unui mic colectiv de oameni inimoși.

Wilhelm LOJAD1 
corespondent

Nou tip de oțelI
1 In Franța a fost elaborat 
(recent, un nou oțel inoxida

bil feritic - conținind 26 Io

Isută crom, 1 la sută molib
den, 0,002 la sutâ corbon, 
0,01 ta sută azot. Acest oțel

I întrunește o serie de calități 
deosebite : rezistența de rupe
re - 45-50 hectobari ; limitaI elasticității - 3 540 hectobari, 

I cu o alungire de 35-40 la $u- 
Ilă : temperatura rezilenței mai 

mică de minus 20 de grade
I C ; rezistență la coroziunea I generală. Principala sa calita- 
’ te este insensibilitatea Io co- 
I roziune sub sarcină. Aplicoți- 

ile posibile ale acestui oțel

Isint în industriile chimică, pe
trochimică, alimentară, nu-

] cleară etc.

■ Perspectivele programu
lui spațial american

| Potrivit declarațiilor lui M. 

| Rosool, responsabilul științificI ol programului „explorarea
planetelor” din cadrul NASA, I următoarele etape ale aces-

’ tui program le vo constitui
(misiunile Jupiter, Venus, 

Mercur, Morte. Printre scopu- I.ile urmărite sint și cele pri
vitoare Io compararea planete- 

. lor, studiereo mișcării lor de 

6 luni, dar numai în măsura 
in care, în acest interval nu 
au primit locuință In localita
tea undo s-au mulat. După 6 
luni, dreptul de folosință a 
locuinței este pierdut, indife
rent de primirea sau neprimi- 
ren altei locuințe

In caz de divorț, legea sta
bilește că, dacă solii n-au con
venit altfel, dreptul de a fo
losi locuința il are soțul < ft- 
ruia i s-au dat in îngrijire 
copii, iar atunci când nu exis
ta copii, soțul taro a obținui 
divorțul. Pentru alto situații 
decll cele menționate, instan
ța rate pronunță divorțul va 
hotărî care dintre soți v« » 
vea beneficiul contractului 
privitor la locuință.

Pentru a se preveni orice 
abuz în această materie, le
gea stabilește în mod limita
tiv cazurile în caro se poa
te dispune evacuarea unei 
persoane. Stabilind că nimeni 
nu poate fi evacuat dinlr-o 
locuință deținută in mod le
gal. declt în carurile și con- 

rotație, o reliefului lor, a na
turii atmosferelor, o dinamicii 
caracteristice etc.

In perspectiva programului 
sint cuprinse : lansarea, In
1973, in direcția Jupiter a son. 
del „Pioneer XI”, core va a- 
vea aceleași obiective co și 
predecesoarea so. In aceloșl 
an, se va îndeplini misiu
nea MVM („Mariner - Venus - 
Mercur”), in cursul căreia o 
singură sondă spațială ,.Mo- 
riner" vo fi folosită in studie
rea planetelor ,,Venus" șl 
„Mercur". In 1975 vo incepe 
explororeo planetei Morte cu 
ajutorul sondelor automate 
„Viking", care prezintă cel 
mai mare interes științific da
torită faptului că „Marinar- 
IX” care șl-a încetat, recent, 
octivitotca, o furnizat o serie 
de argumente pentru ipoteza 
existenței unor forme do viață 
primitivă Io suprafața acestei 
planete. După această dotă, 
deși nu se cunoaște precis 
programul, se pare că In anii 
1979 și 1981 se vo trece la 
explorarea planotelor Jupiter 
și Saturn. In anul 1977, un 
„Moriner" vo decola spre Ju- 
oiter c| Saturn. Tot in același 

cipit. oidț.o șl comune. In toa
te carurile de acest tel, eva
cuarea se dispune tără a se a- 
tribtil un alt spațiu locativ. 
Ducerea la îndeplinire a de
ciziei prin care s-a dispus o 
asemenea evacuare, se lac<* 
de către întreprinderile ce au 
în administrare fondul locativ
do stat >i numaii ahmcl cind
se tar■e opunere la executare,
■o east <1 se va ex<cruța tinpr- u-
nă cui orgfthcle <ile miliție.

Așa »um arăta m, legea sta
bih'șhj cazurile in caro so
poale dispune ev-marea loca*
larilor principali și a color ce
locuieSc improuinft m aceștia.
care ocupă un spuțlu de lo
cuit In baza unui contract de 
închiriere.

Precizăm ca, evacuarea ce
lor ce dețin uu spațiu in mod 
legal, adică in baza unui con
tract dc Închiriere, nu poale 
fi dispusă de. it de Instanțele 
judecătorești. Evacuarea ace- - 
Ici categorii do persoane, poa
le (i dispusă numai în urmă
toarele cazuri :

RILOR
care în cazul în cate ați lipsit la pronunțare.

ZERLOCST GHEORGHE — Vulcan: la stabilirea pen
siei de Întreținere, se au în vedere următoarele împreju
rări : necesitățile copiilor (in funcție de vîrstă, mediul in 
• are trăiesc ș.a.) și posibilitățile materiale ale celuilalt pă
rinte. Pensia do Întreținere se stabiliște luîndu-se în cal
cul venitul mediu re ultimele 6 luni, venit ce cuprinde 
media tuturor veniturilor realizaie in aebastă perioadă de 
persoana ce urmează a ti obligată la plata pensiei.

Horld . NEI.EGA 
procuror

Q etapă încheiată cu rezultate bune 
la termocentrala Paroșeni

Pregătirile în vederea 
frecern cu succes a perioadei 

de iarnă

C I T I T O

— Desigur — aprecia mais
trul principal Ervin Baki, din 
cadrul formației de exploa
tare a secției electrice do > la 
termocentrala Paroșeni — 
măsurile ce se iau într-o uzi
nă electricii, pentru Asigura
rea funcționării tuturor tl- 
grcgatelor și unităților sale 
in perioada rece în condițiile 
prescrise de normele de pro
iecție a muncii și regulamen
te constituie o premisă hotfl- 
rîtoarc. Pentru perioada a- 
cestei iernii, la fel ca și-n 
alțl ani. s-au prevăzut șl fi
nalizat în cadrul uzinei noas
tre o scamă de măsuri.

Intr-adevăr, avînd în ve
dere viitoarele înghețuri, in 
perioada premergătoare Iernii 
secția electrică a efectuat, 
după un plan precis și într- 
un timp record, o multitudi
ne de lucrări cum ar fi : re
vizia tuturor separatorilor 
aferențî stațiilor exterioare de 
35, 110 și 220 1<V ; completa
rea nivelului de ulei prevă
zut pentru perioada de iar
nă : montarea apărătorilor 
termici la întrerupătoarele de 
110 KV : revizia și punerea 
la punct a instalațiilor de 
preîncălzire a nodurilor de 
alimentare cu aer comprimat; 
revizia și punerea în stare de 
funcționare a rezistențelor de 
încălzire a zonelor de purjare 
a rezervoarelor de -10 atmos
fere : revizia instalației de 
deschieiurare ; instruirea per

an, un „Pioneer” ar urma să 
lanseze 4 sau 5 iniei sonde 
in atmosfera venuslană. In 
Iunie 1978 ar putea fl lansat 
un vehicul destinat să devină 
un satelit al planetei Venus. 
In sfirșit, NASA plănulește o 
navă cosmică specială, caro 
va urmări, in 1986, o cometă 
aflată in trecere prin sistemul 
nostru solar.

„Itamid" pentru 
anvelope

La Institutul dc mase plas
tica din Polonia a fost ela
borat un nou material donu- 
mit „Itamid" ce conține apro
ximativ 35 la sută fibre de 
sticlă șl caro este deja folosit 
la fabricarea anvelopelor do 
oulomobil. Anvelopele cu a- 
cest material au o rezistență 
superioară față dc colo cu țe
sături metalice folosite pină 
acum.

Perfecționări în fabri
carea hîrtiei

In Suedio s-a pus la punct

il il-irj u provocat stricA- 
ciunl însemnate (deci nu ori-<• 
degradare, de mică Valoare) 
b-iuinlei. clădirii, inslnlațiiliu 
• I oricăror altor bunuri alo- 
rente, sau dacă au înstrăinai 
Iară drop! părți ale acestora ;

b) da» ă au o asemenea colii- 
portfire < o face imposibilă 
< onvlețuirea pentru nlți loca
tari. ori dacă împiedică lolo- 
'iiea normală o locuinței de 
Către alti locatari ;

c| cînd locuința a fost ob
ținută ca urmare a comiterii 
unei infracțiuni, cum ar fl de 
exemplu infim țiunile do filo- 
(formă, dare de mită etc. j

d| atunci cind nu plătesc 
timp do 3 luni consecutiv 
(dt'ci nu 3 luni calendaristice, 
dispersate) chiria sau cola 
parte a cheltuielilor ce le ro
sin. In acest c<v legea preve
de posibilitatea do a res
pinge cererea de evacuare in 
cazul în care în cursul jude
cății se plătește suma dato
rată.

In toate cazurile enumerate 
mai sus, evacuarea se dispune 
fără atribuirea altor suprafe
țe locative.

O evacuare specială oslo 
prevăzută du lege in cazul 
cind interese de stal impun 
folosirea unor clădiri in alto 
'•opuri decll locative. In a- 
.semenott situații, evacuarea se 
dispune prin hotărîroa Consi
liului de Miniștri și cu atri
buirea unui alt spațiu cores
punzător, avînd același grad 
de confort.

sonalului de < xploutiu’e in vo
dci cu cunoașterii amănunțite 
a schemelor de topire a chi- 
ciurci și dotarea acestuia cu 
ustensilele necesare pentru 
intervenții (lămpi de benzina, 
lopcțl și alte mijloace provă 
z.ule în instrucțiuni). In cazul 
cînd înzăpezirea și înghețul 
se produc masiv și brusc se 
impune protejarea instanta
nee n aparalajelor : separa 
toare, nivelul de ulei la în
trerupători. reductori du ten
siune Și do curent, circuite 
și noduri do aer comprimat. 
Asigurarea de către formația 
do exploatare a bunei des
fășurări a lucrărilor de re
parații zilnice constituie șl 
cu o sarcină foarte Importan
tă, dat fiind că, în cazul re
levat mai sus electricienii re
paratori. fără această asigu
rare, nu pot face reviziile, 
reparațiile șl remedierile ce 
se impun.

Cunoscind efl pentru apli
carea întocmai a instrucțiu
nilor, a măsurilor privind tre
cerea vîrfului de iarnă în ca
drul. secției electrice, con
lucrarea dintre formațiile de 
reparații și exploatare a fost 
într-un fel cheia succesului, 
maistrul principal Eugen An
drei. remarca printre altele: 
..După cum se poale consta
ta, lucrările de bază au fost 
executate, de formația repa
rații electrice, exemplar". In 

a

o metodă de formare a foilor 
de hirtle pe baza unei paste 
care conține, do zece ori mal 
puțină apă declt cea folosi
tă In cadrul procodeelor con
venționale. Metoda prezintă 
avantajul că reduce dimensiu
nile mașinii do format fol șl 
face Inutilă folosirea a nu
meroase Instalații, accesorii. 
Hirtla fabricată prin noul pro
cedeu are calități mecanice 
satisfăcătoare.

Pipirigul și apele 
reziduale

Oamenii do știință din 
Goaitlngon (R.F.G) au desco
perit, in cursul unor cerce
tări, pe malurile lacului Con. 
stanța, însușirile uimitoare alo 
pipirigului de a „absoarbe" 
cianura do potasiu, acidul 
fonic sl alto otrăvuri, printre 
care și reziduurile dc deter- 
gonti, Această plantă acvati
că Ierboasă secretă o sub
stanță antibiotice de mare e- 
ficacitato, la o cărei izolare se 
mol lucrează incă. Conform 
părerii oamenilor de știință.

acest context avem motive 
întemeiate să amintim că nu
ni-.' ea cele ale lui Gheorghe 
Stănișel. Ion Daraban, Ala- 
dar Szakacs, Aurel Bolosin, 
de la formația reparații elec
trice. precum și Ionel Dră- 
•.’.hina. Dumitru Toma, Gheor- 
ghu Druniovschi, AJeXand.ru 
Choreja, Dorin Modrea, din 
cadrul formației exploatare 
sînt o garanție pentru succesul 
acțiunilor noastre.

Aș mai sublinia cuvinte ros
tite de comunistul Ștefan 
Nycrgcs, inginer, șeful secției 
electrice ca o concluzie la 
cele dc mai sus : „Sînt încă 
nou. dar, c’e la bun început, 
am înțeles că la secția electri
că dispunem de un colectiv 
omogen, harnic și serios, al 
cărui nucleu îl formează co
muniștii. Atâta timp cît acest 
colectiv este îndrumat de co
muniști ca Ervin Baki. Teo
dor Cîrnat, Napol Ion Popes
cu, Eugen Andrei. Ionel Dră- 
ghina și ceilalți, secția își va 
îndeplini toate sarcinile, in
clusiv trecerea cu succes a 
Vîrfului de iarnă, asigurind, 
alături de celelalte colective, 
funcționarea normală a ter
mocentralei șl, prin aceasta, 
furnizarea energiei cerule în 
sistemului energetic național 
în noul an.

luliu I’OPA

pipirigul urmează să ser- I 
vedscă In Instalațiile de do- •
cantore, ca treaptă finală de I 
purificare după curățirea me- I
conică, biologică și cea chi- I
mică a apelor reziduale. ț

Cules electric al viilor |

In U.R.S.S, a fost elaborată I 
o metodă neobișnuită de cu- • 
legere o strugurilor cu ojuto- I 
rul curentului de înaltă ten- I 
siune. Prin vie se deplasează | 
un agregat cu un generator | 
electric. Unul din contacte so . 
otașeoză la sirmo care susți- I 
ne vița, iar cu celălalt se a- 
ting ciorchinii. Scurt circuitul I
este inofensiv pentru struguri, I
deoarece boabele lor dulci au ■
o rezistență foarte mică. In |
schimb, codița care susține .
ciorchinele se carbonizează I- I
mediat, iar acesta cade in- •
tr-un recipient special.

Medicament nootrop |

In Belgia s-a pus la punct I
fabricarea „Piracetomului", me- |
dicament din categoria no- ■
otropeelor, ce acționează se- I
lectiv asupra cortexului cere- 
brol si asigură o mai bună re- I
zistență a celulei cerebrale la »
orice formă de agresiune : I
traumatică, vasculară, toxică, |
metabolică sau infecțioasă. >

SPORT ■ SPORT ® SPORT
Mișcarea sportivă din Valea Jiului 

are REALE POSIBILITĂȚI 
de a genera performanțe

Fără Îndoială anul sportiv 
i arc* s-a hu holnt a fori unul 
din roi mai boqați in eveni
mente pentru sportul romA- 
nes< : Jocurile Olimpice do la 
Mflnrhon. „Cupa Davis", masi
vă participări' |a il campio
nate mondiale șl ,‘H campiona
te europene, soldată cu un nu
măr impresionant de cupe și 
medalii. Bilanțul sportului ro
mânesc in • r| dc-ril doilea an 
.il cincinalului in cadrul cilruia 
) erlormanțele sportivilor Văii 
Jiului au depășit cu mult ni
velul modest al altor ani 
prezintă, neîndoielnic, un ta
blou remarcabil, marcind to
todată progresul constant al 
acestei ,i< tlvllățl,

Spiritul do înaltă exlgouțft 
pe care partidul nostru îl pro
movează « u o neabălufo < on- 
secvență in muncii și in viață, 
insuilețitorul îndemn la o per
manentă autodu|)ășiro, sarci
nile de mate responsabilitate 
)<• <arc le ridică planul cin
cinal. < onslriicția societății so
cialiste multilateral dezvoltale, 
ne cere insă să ne supunem 
activitatea, în orice moment, 
unei minuțioase analize critice 
să aflăm oriclnd noi și noi re
surse ale progresului, să le 
explorăm și — neaparat — 
să dezvăluim oportun și cu 
mult curaj, neajunsurile care 
insă ne mai Irînează, pe alo
curi, munca. E adevărat, anul 
1972 a adus sportivilor Văii 
Jiului multe satisfacții. A fost 
fără nici un dubiu, un an bo
gat. reievînd atît posibilitățile 
mișcării noastre sportive cît și 
disponibilitățile, încă neox) lo
iale, do creștere valorică pe 
care aceasta le are. Rugbiștii 
de la Ștința Petroșani au cuce
rit, în 1972, titlul de vicecam- 
pioni ai țării, fiind la un pas 
do satisfacția supremă. Fot
baliștii de la Jiul au ajuns pi
nă in finala marii competiții — 
șoc „Cupa României" (ediția 

1971—1972) iar în sezonul de 
toamnă al actualului campio
nat se pot mlndri gu titlul de 
„cea mai buna echipă a pro
vinciei". Navomodeliștii de la 
Jiul au dominat cu autoritate 
orice întrecere autohtonă a 
genului, Alpiniștii de la G.F.R, 
Petroșani ocupă In Clasamen
tul anului îhtocmit de fede-

Satisfacțiile și gîndurile 
lui Mullescii...>

...la începutul noului an, 
siht legate — cum, de altfel, 
este filesc Să se aștepte la a- 
ceusla, din partea talentatului 
fotbalist jlulist, orice iubitor 
al sportului de pe aceste me
leaguri — de echipa care l-a 
lansat atît de puternic pe fir- 
mamenlul fotbalului autohton, 
Jiul Petroșani.

Intr-Un sCUft răgaz fit noap
tea Revelionului, Gigj Mulțes- 
cu ne-a împărtășit succint gin- 
dttrile șl setilinientele sale, in 
legătura cu împlinirile anului 
1972, cu năzuințele pentru 
19/3, „Sînt foarte fericit, in 
primul rind, că echipa noas
tră a început să bată cu insis
tentă la porțile marii afirmări. 
Ani reușit, după un sezon bun, 
să ne clasam pe locul 3 și 
atlt eu cil și toți colegii mei 
de echipă sintem hotărîti să 
facem totul pentru ca acest 
nn, 1973, să se poată numi, în 
fotbalul nostru bineînțeles, un 
an al... Jiului. Sint deosebit

Cupa „Prietenii mingii 
de celuloid**

Orașul Lupeni s-a dovedit, 
și in această ediție, o gazdă 
deosebit de ospitalieră a tra
diționalului concurs pionie
resc de tenis de masă, dotat 
cu cupa „Prietenii mingii de 
celuloid".

La întreceri au participat re
prezentanții școlilor generale 
nr. 1 și nr. 3, nr. 5 și nr. 6 
Lupeni, nr. 5 Petroșani, nr. 4 
Vulcan șl ai liceelor de cultu

De la stingă la dreapta: alpiniștii Ion Sin. Alexandru Zololaru, Sabin Văsoi, Șteian 
Molnar, Ghlță Lupuțan și Io sif Blro, siâtuindu-se înaintea plecării la drum.-

superioare
rația do specialitate un meri
toriu lo< .1, Romai'iibll -in 
comportat, in noua ediție ,» 
„Cupei României" la follml. 
echipele Știința Petroșani >i 
Mlnen.il Lupeni. ellrulnlnd for
malii cu mari aspirații velcila- 
re. Nume ale unor sportivi ai 
acestor meleaguri, allftdat.i 
necunoscuti - r<) Florin Con
stantin, Orteiecan. Mulțescu, 
Rozsnai, Szobados, Hm<|."uinaș. 
Szitas, fon Gabriel, Kostas. 
Pintilie, Tămaș etc. — nu de
venit toarte cunoscute cu „n- 
derentă" imediată la .elin țio- 
natele naționale, in diferite la
muri do sport. Și totuși, dacă 
privim lucrurile din unghiul 
do vedere expus luni sus - 

și trebuie să-l privim aslfel, 
fiind stăruitor recomandai do 
către partidul nostru — oslo 
necesar să apreciem că succe
sele cu care ne mîndrim nu 
reprezintă, de fapt, docil un 
punct dc plecare Intr-o nouă 
și foarte maro rompetltfo cu 
noi Înșine, de continuă auto- 
dnpășlro. Cu sprijinul gene
ros al statului, dispunem azi 
în Valea Jiului do un patri
moniu al bazelor sportive îm
bogățit, dezvoltarea continuă 
a sportului presupunind, în 
continuare, o și mai amplă ac
țiune pentru creșterea aces
tuia. Este nevoie însă, pentru 
aceasta, ca mișcarea sportivă 
de la noi să urce noi și noi 
trepte ale progresului, să se 
alinieze în pas cu toate cele
lalte compartimente ale vieții 
materiale și spirituale. Pe un 
suport material în continuă 
dezvoltare (pe care nu întîr- 
zlein să-l dorim printre cele 
mai bune din tară) e nevoie 
să se dea sportului acel pro
nunțat caracter de masă — 
izvor, pe de o parte, al lărgi

rii bazei de selecție și prilej, 
pe de altă parte, de menținere 
a sănătății publice.

Așezînd pe principii științi
fice rrocesul instruirii sporti
ve, odată cu setea de afir
mare a tineretului, va crește 
șl dorința de a răspunde prin 
fapte, prin performante supe
rioare, grijii partidului și sta
lului. Succesele obținute dc 
sportivii noștri în 1972, fireș
te nu sint întimplatoare. Și 
nici nu se poate spune că au 

de fericit că după doar doi 
ani de activitate in prima di
vizie de fotbal a tării, am re
ușit să mă clasez in rindul ce
lor 10 „cei mai buni fotbaliști 
ai anului*1. Acel loc 10, pe ca
re m-am clasai, înaintea unor 
sportivi la care altădată pri
veam cu admirație, mă ono
rează și mă obligă enorm. Lo
cul 5 in „topul popularității" 
sportivilor din Valea Jiului, dc 
asemenea, mă stimulează. Sint 
bucuros c§ Stocker s-a clasat 
pe primul loc. Merită. E in
tr-adevăr, la apogeul Unei ca
riere bune! Ce visez In 1973? 
Se subînțelege, Un loc foarte 
bun, și cînd zic foarte bun în 
nici un caz nu mă gindesc la 
o poziție sub... 4. pentru Jiul 
in clasamentul final. Ce-mi 
ihai doresc ? Să debutez în 
națională... Și fotbalul româ
nesc să se califice pentru 
mondialele de la MOtlchen...

V. TEODORESCU

ră generală din Vulcan șl Lu
peni. Cei mai buni s-nu dove
dit a fi elevii din Lupeni, pre
gătiți în cadrul Casei pionie
rilor de instructorul sportiv 
Eduard Gydngyosi. Ială-i și pe. 
cîștigălori s Ionel Tămășan 
(Școala nr, 6 Petroșani), Carol 
Sălteahu (Școala nr. 3 Lupeni) 
și lenuța Brădâțcatiu (Școala 
nr. 6 Lupeni).

Iacob 1MLING 

avut un < na'for -porailic. Nir, 
performanfofo sportivilor din 
municipiul Petroșani nu sint 
datorate emil uneori sa 
ifirina unor talente ieșite 

din comun. Nimeni nu poate 
susține că Multescu sau Con
stantin, Rozsnai sau Kostas 
au reușit deplin în activitatea 
lor, doar datorită calităților 
excopțlonalo caro-an învins.,, 
nepăsarea sau penuria condi
țiilor.., Afirmarea sportivilor 
noștri a fost constantă, rele- 
vlnd faptul că solul sportului 
în Valea Jiului permite o ma
nifestare, in viitor, șl mol ple
nara. Mișcarea noastră sportivă 
are, insă, reale posibilități de 
a gcneTa performante și mal 
valoroase, care să ridice cola 
renumclui sportului din acest 
roit ol tarii.

Succesele lui '72, repetăm 
trebuie să fio un punct de 
plecare (șl nicidecum unțjl... 
culminant) Intr-o competiție u- 
prlg disputată cu tiol înșine, 
pentru aulodepășire, înspre 
ace) suprem tel uman care 
este perfecțiunea.

Alpiniștii 
de la C.F.R.
Petroșani 
au cucerit

locul 3 
pe țară

Gonfirmind prestigiul și 
renumele de care sc bucu
ră, de cîtiva ani, în rindul 
specialiștilor, al iubitorilor 
sportului (secția de alpinism 
a Asociației sportive C.F.R. 
Petroșani a luat ființă în 
1967 și niciodată pînă acum 
acești... „anonimi din um
bră" nu au coborit mai jos 
de locul 3 în ierarhia alpi
nismului românesc!), alpi
niștii ceferiști, conduși de 
inegalabilul „sufletist” — 
antrenor Alexandru Zolota- 
ru, au cucerii si la sfîrșitul 
anului 1972.,locul 3 pe țară. 
Performanta tinerilor alpi- 
niști este excelentă, dacă a- 
vem in vedere faptul că e- 
chipa prezentată în con
cursuri e... complet nouă 
(formată abia in luna mai 
1972) și că a avut de înfrun
tat nu mai puțin de 37 e- 
Ghipe, dintre care multe cu 
vechi stagii de activitate. 
Punctul forte al alpiniștilor 
petroșăncni, după cum ne 
spunea cel ce a reușit ma
rea performantă, A. Zolota- 
ru, a fost efectuarea „premi
erelor alpine" (trasee noi 
deschise), comisia de omo
logare dindu-le acestora bu
ne punctaje pentru gradul 
de dificultate a traseelor din 
Bucegi sau Retezat, din 
Cheile Tăii sau... pereții de 
la Peștera Bolii. Pentu en
tuziasmul cu care-au îmbră
țișat acest spotl și pentru 
dăruirea de care au dat do
vadă spre a cuceri laurii 
supremației — succesul ob- 
țihut fiind dedicat glorioa
sei aniversări a Republicii 
— merită sincere felicitări 
întreaga echipă, compusă 
din : Gh. Lupuțan, elev la 
Liceul industrial minier, Sa
bin Văsoi, muncitor la pre- 
parația Pelrila, Șteian Mol
nar și Ion Sin, mecanici au
to la I.T.A. Petroșani, Iosif 
Biro, muncitor la cooperati
va „Unirea*1 și Ioslf Jtiglea, 
lăcătuș la mina Dîlja...

Primele trei locuri, in cla
samentul final, al Federați
ei române do alpinism pe 
anul 1972, sint ocupate in 
ordine de: A. S, Armata 
Brașov (cu 200 puncte), 
I.P.G.G. București (cu 196 
puncte) și C.F.R. Petroșani 
(cu 190 puncte).

La începui de nou an 
sportiv — o urare: noi șl 
noi succese în 1973 și, în 
decembrie, cînd vom face 
din nou bilanțul, s-auzim do 
focul 1 I

AJeXand.ru
Mlnen.il
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ii

te
altor... tin

fo

tea din Pctrih 
ii băiat de 3.7

Muntcanu a'i 
i {mamă a u: 
3,850 kg.) și

Care a fost ultima... ma
mă a anului 1972. înregis
trată la maternitatea din 
Petroșani ? întrebarea și-a 
găsii urgent un răspuns 
scriptic: Letiția Ceteraș
din BSnița a născut in 
ziua de 31 decembrie, 
la ora 11,45 o fetită 
de 2.880 kg... Pbi2 la ora 
..gongului'1 — lihi'ștd depli
nă. Nici una dintre viitoa
rele mame nu se mai... gră
bea. Parca toate se hotări- 
scră să-și înregistreze fe
ții in 75. La început dc an 
nou. cu bucurie dublată / 
Care a fost prima... mamă 
a anului 1973. înregistrată 
la maternitatea din Petro
șani ? Nici această întreba
re nu și-a găsit un răspuns 
intîrziat. Medicul Nicolăe 
Scărlătoiu, cel ce ne-a fur
nizat aceste date, avea to
tul gata pregătit, 
ra 4.10, in l ianua 
Mnrioara Balam ur 

ascut
spre 
Elisabeta

cu divert

stimăm. 
■îitift să s'tmSm. 
? dă vieții..

nestemate.

așa-risa prea,
3 cezariană.
de acasă, medierii 

fnriTMzș, asistentele 
Mihăileanu și Ana 

loan Nicula.

foarte
De aseme- 

foarte ferici

- Am fost și la ghișeul pen
tru inctisareo costului energiei 
electrice din Vulcon... ~

- Nimic ! Am fost și la 
S.D.E.E., la Petroșani, om re
clamat.'.

- Nimici Am scris și mai de
parte I Degeaba. Zadarnic. Nu 
vrea nimeni sâ ne ajute. Vă 
întreb pe dv, pentru ce am 
cumpărat noi. cei de pe strada 
Florilor, televizoare ?

— Ca sâ urmăriți programele, 
sâ vedeți filme, piese de teatru, 
transmisii sportive...
- Nici gind. Noi, vâ spun eu,

co 
ui

K
ill

3efa!carea judicioasă a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1)

sint Înzestrate unitățile, asu
pra drepturilor materiale ale 
saloriaților care au fost, dimi
nuate în funcție de realizarea 
sarcinilor. Planificarea nera- 
tională a forței de muncă s-a 
manifestat și in programarea 
concediilor de odihnă ale sa* 
lariaților. In prima parte a a- 
nulul numărul zilelor do con
cediu acordate a reprezentat 
numai 40 la sută din totalul 
anual, pentru ca in trimestrul 
III acestea să reprezinte peste 
30 la sulă. In aceste condiții, 
avind in vedere și calificarea 
supcxioâxă _a salariaților tri- .... 
miși în concediu in trimestrul 
III, sarcinile de plan n-au pu
tut li realizate in mod ritmic. 
Același- -aspect. -sea_ mahifeslat 
și în cursul trimestrului IV 
cînd, în luna decembrie, nu
mărul zilelor de concediu de
pășește cu mult pe cel al con
cediilor realizate în primele 
două luni ale trimestrului. Din 
această experiență, conduceri
le exploatărilor și sectoarelor 
trebuie să tragă concluziile 
cuvenite și să caute ca prin 
planificare să evite aceste gre
șeli să le spunem, care pro
duc greutăți in realizarea rit
mică a sarcinilor de plan.

Un aspect deosebit în ca
re, de asemenea, s-au manifes
tat lipsuri în anul 1972 este 
acela al planificării costurilor 
de producție. In prima parte 
a anului costurile de produc
ție au fost mai ridicate, pen
tru ca în a doua jumătate a- 
cestea — fiind mai scăzute — 
să nu se poată respecta, A- 
ceastă metodă dc lucru slă
bește interesul salariaților la 
obținerea de economii și rea
lizarea produselor la un preț 
de cost cit mai scăzut. Se im
pune ca pentru anul 1973 e- 
forturile materiale șl umane 
să fie dozate corespunzător pe 
toate trimestrele, spre a se evita 
lipsurile manifestate în plani
ficarea prețului de cost din 
anul 1972. Prețul de cost fiind 
un indicator economic sinte
tic, trebuie să reflecte de fapt 
planificarea rațională a tutu
ror secțiunilor de plan-produc- 
țîe, pregătiri și deschideri, 
plan tehnic, plan de aprovizio
nare, forță de muncă. De aceea, 
este necesar ca eșalonarea fie
cărei secțiuni de plan să fie 
făcută cu toată atenția, cău- 
tlndu-sc a se folosi cit mal 

Berzsan Karoly din Vulcan, am 
cumpărat televizoare ca sâ a 
vem un bibelou de pteț in a- 
partainent...
- Stați un moment, de ce to

tuși nu „merg" ?
- Pal, cum să meargă, daca 

nu ne furnizează curent de 
220 V cit o necesar.

— De ce ?
— Apăi, eu nu știu. Nu vor 

sâ ne bucurăm și noi de pro
gramele televizate.

— De cil timp durează „po
vestea" ?

— De luni și luni de zile. 
Stăm in casă, privim cu... invi
die „bibeloul", il mingiiem, II 

deplin țoale resursele în fle
care trimestru și lună.

Dar, folosirea rațională a 
capacităților dc producție este 
slrins legală și de programa
rea activității pe decade și zi
le in cadrul lunilor. Au fost 
frecvente cazurile cînd în pri
ma decada nivelul producției 
programate a fost sub nivelul 
celorlalte decade ale lunii și, 
ca atare, și realizările au fost 
la fel... Aceasta a însemnat fo
losirea incompletă a capacită
ților de producție în prima de
cadă și imposibilitatea reali
zării sarcinilor pe decadele ur
mătoare, nivelul realizărilor 

-. Iiind Jimitat, .de capacitățile de 
producție și transport.

Avind în vedere sarcinile 
importante stabilite unităților 
economice^ de către partidul și 
statul nostru prin pianul anu
lui 1973 și al anilor viitori, 
planificarea cit mai judicioa
să a sarcinilor are un rol deo
sebit în mobilizarea întregu
lui colectiv de salarlați, a tu
turor resurselor materiale, la 
realizarea planului maximal ! 
De asemenea, un rol deosebit 
in realizarea sarcinilor îl are 
urmărirea respectării Întocmai 
a programelor zilnice stabili
te. Realizările acestor progra
me sini strîhs legale de mo
dul in cate fiecare salariat cu-

Concursul de admitere 
în instituțiile militare 

de învățămînt
Ministerul Apărării Națio

nale organizează concursuri 
de admitere, pentru anul șco
lar 1973/1974. în următoarele 
instituții militare de înVățâ- 
mînt:

— Liceele militare, anul II. 
între 16 iunie și 3 iulie 1973:

— Școlile militare de ofi
țeri activi între 2 și 9 iulie 
1973 ;

— Facultățile tehnice din 
Academia militară și Institu
tul medico-farmaceutic Bucu
rești, secția militară, între 
10 și 20 iulie 1973 ;

— Școlile militare de maiș
tri șl subofițeri între 27 au
gust și 5 septembrie 1973 ;

— Școala militară de mu
zică — ciclul profesional — 

ștergem de praf șl... atit. Flai, 
că noi, cei tineri, ca să vedem 
un film mai mergem șl la cinema, 
in oraș, dor bătrinll, ar dori șl 
ei o distracție. Am aruncat ba
nii in vînt I De trei luni de zile 
așteptăm, ou și vecinii mei, să 
ni se ofere și nouă posibilita
tea de a... răsuci butoanele 
televizoarelor. Ce să facem ?

- Am să întreb mal departe. 
Și, să sperăm că coi de la 
S.D.E.E. Petroșani nu no vor lăsa 
prea mdlt fără un răspuns. Am 
dori insă un răspuns... faptic. 
Și această nu doar pentru că de
testăm „bibelourile" fără va
loare...

A. CONDOR

noaște concret sarcinile ce-i 
revin și se achită cu toată 
răspunderea de îndeplinirea 
lor. Dc aceea pentru ca plani
ficarea să-și aducă uporlul to
tal la mobilizarea tuturor re
surselor, sarcinile prevăzute 
in plan trebuie defalcate pe 
toate verigile procesului dc 
producție șl aduse la cunoș
tința fiecărui salariat, spre a 
cunoaște exact partea de con
tribuție pe care trebuie să o 
aducă la realizarea sarcinilor 
generale ale unității și modul 
de a acționa pentru onorarea 
Ini. ' ilă a I-
lariaților ce se ține la începu
tul fiecărui an oferă cel mal 
bhn prilej pentru aducerea la 
cunoștință a tuturor salariați- 
lor a sarcinilor ce revin uni
tăților și fiecărui colectiv din 
planul de stal. De modul in 
care aceste adunări vor reuși 
să aducă la cunoștința tuturor 
salariaților sarcinile de plan 
și să mobilizeze toate mijloa
cele de care dispun unitățile, 
depinde realizarea prevederi
lor planului și depășirea lui 
din primele zile ale anului 
1973, depinde contribuția pe 
care fiecare salariat în parte 
poate să o aducă la îndeplini
rea programului de dezvoltare 
multilaterală a țării noastre.

între 28 august și 8 septem
brie 1973.

Tinerii care doresc sâ par
ticipe la concursul do admi
tere la una din aceste institu
ții militare dc invâțâmînl vor 
depune cereri de înscriere la 
centrele militare județene pe 
raza cărora domiciliază pîrtă 
la 20 februarie 1973. pehlrti 
școlile militare de maiștri și 
subofițeri și pînă la 20 apri
lie 1973 pentru celelalte ins
tituții militare de învățămînt 
menționate mai sus.

Fenthu relații suplimenture, 
cei interesați se pot adresa 
centrelor militare județene, 
suu dc sectoare, pe raza că
rora loouiosc.

EXPLOATAREA 
MINIERĂ | 
DIL3A

concurs pentru ocuparea 
unui post de

MAISÎRU INSTRUCTOR,
în cadrul centrului de instruire

Concursul va uvea loc în ziua de 10 ianuarie 
1973, orele 9, la sediul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține lu biroul 
personal al exploatării.

Liceul de cultură generală
VULCAN

angajează urgent:

Condițiile de angajare sînt cele prevăzute 
de H.C.M. nr. 2841/1968 și în statul de func
țiuni aprobat, îneepînd cu 1 septembrie 1972.

Informații se pot primi zilnic de ia secre
tariatul școlii, între orele 8-14.

Exploatarea centrale 
electrice Paroseni A

nngujcHKn dc urgentă ;

personal corespunzător următoarelor meserii :

— imniegați de mișcare

— fochiști locomotivă cu a- 
buri

— manevranți vagoane

— acari

— lăcătuși revizie vagoane

— șef echipă întreținere ca
le ferată

— meseriaș cale

— muncitori necalificați (des- 
cărcători cărbune)

Condițiile de nngajare și salarizare sint ce
le prevăzute dc H.C.M. 9140968 și Legea nr. 
12/1971.

Cererile se pot depune zilnic, intre orele 
7—15, la biroul exploatării cu sediul în Paro- 
șeni, pînă în ziua de 10 ianuarie 1973.

MICA PUBLICITATE
PIERDUI Carnet de calillcare pe numele Bot os Țetilia eli

berat de Școala de operatori film, București. II declar nul.

CALENDAR
VINERI, 5 IANUARIE

Soarele răsare la 7,52 și ci
li tino lu 10.50. Zile trecute 
din an 5, zile rămase 300.

EVENIMENTE

O S-a născut scriitorul 
Emil Gârlcanu © 1892 - A 
apărut, în condițiile întăririi 
mișcării muncitorești din Ro
mânia, gazeta „Democrația 
socialistă" -, 1919 — A înce
put răscoala muncitorilor din 
Berlin, condusă de Karl 
Liebknecht, Rosa Luxemburg 
și Clara Zetkin © 1942 — 
Consfătuirea dc constituire a 
Partidului Muncitoresc Polo
nez.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Anonimul venețian ; 
Republica : Trei din Virgi
nia ; PETRII A: Femei în of
said i LONEA — Minerul : 
Mary Popins, seriile I-II; 
AN1NOASA: Cavalerii au
rului î VULCAN : Tora, Tora, 
Tora, seriile MI; LUPENI - 
Cultural : Binccuvîntați ani
malele și copiii; Muncito

resc : Ora elefanților albaș
tri; URIC ANI: Odiseea ge- 
rieralulul Jose,

0,00 ^fuzlcă și actualități 
7,00 Radiojurnal 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Memoriu pa 
mîntulul românesc 10,00 Bu
letin de Știri ; 10,05 Folclor 
muzical bănățean ; 10,30 Har
ta țării la scara viitorului ;
10.45 Cint.î Sheila ; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Din mu
zica popoarelor | 11,15 Litera 
și spiritul legii; 11,30 Fata 
dih Carpnți ; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
proferat; 13,00 Radiojurnal;
13,30 Concert de prînz ; 14,00 
Poemele simfonice ..Orfeu" 
și „Idealuri** de Liszt; 14,40 
Ritmuri de fanfară ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Ra- 
dioancheta economică -, 15,20 
Muzică de estradă ; 16,00
Radiojurnal; 10,15 Brădișor, 
înalt ca bradul; 16,35 Corul 
Filarmonicii din Tg. Mureș; 
17,00 Pentru patrie-, 17.30 
Melodii populare executate 
la hai de Constantin Dobfe ;
17,40 Radiocabinet de Infor
mare și documentare ; 18,00 
Orele serii; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,45 Con
semnări; 21,00 Revista șlagă
relor31,35 Moment poetici

21.30 Bijuterii muzicale ; 22,00
Radiojurnal ; 22,30 Concert
de scară; 21,00 Buletin de 
știri ; 0,03-6,00 Estrada noc
turnă.

T V
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex ;
9,25 Muzică populară 

Mîndrâ floare a doru
lui :

10,00 Curs de limba germa
na — lecția a 35-a ;

10.30 Cronica literară :
10.40 Muzica de pretutin

deni ;
11,20 Publicitate;
11.30 Pagini de umor: Aven

turi în epoca de pia
tră ;

11,55 Teleglob ;
12.10 Cărți și idei — Socio 

logic și știința condu 
cerii ;

12,45 Refrene fără virstă ;
13,00 Telejurnal ;
13.10 Publicitate;
13,15 Matineu de vacanța 

„Poznașii din Barem 
burg" - producția a 
studiourilor din R.D.G.-,

1-1,40 închiderea proqramului 
de dimineață ;

16,00-17,00 Teleșcoalăi Osci
lații și unde in siste
mele vii î

17.30 Deschiderea emisiunii 
do după-amiazti. Curs 
de limba engleză. Lec

ția a 34-a;
18,00 Cunoașteți legile?' 

Rolul și sarcinile sin 
dicalelor în lumina 
noului Cod al Muncii;

18,15 Tragerea Loto ;
18,25 Școala campionilor 

Emisiune sportivă pen 
tru copii ;

18,50 Tcleconferinto de pro 
să ;

19.20 1001 de sori ;
19,30 Telejurnal ;
20,00 Oameni și (apte ;
20,10 Film artistic „Prietene 

le“ — producție a stu
diourilor cinematogra
fice cehoslovace ;

21,40 Universitatea T.V.;
22.20 Gaia maeștrilor - Lu 

cia Stănescu ;
22,45 24 de ore.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei dc 
ieri :
Maximele : Petroșani -J- 1 
grad : Paring — 1 grad.
Minimele: Petroșani — 2 
grade : Paring — 5 grade.

pentru următoare 
LE 24 DE ORE t Vreme in 
general închisă eu cerul mai 
mult noros. Precipitații sla
be temporare sub formă de 
ninsoare. Vînt slab din Slid.

—X-

DUMINICA, 7 IANUARIE

8,15 Gimnastica pentru toți ,-

19,00
19.20
19,30

Săutâmina in Imoqini ; 
K’OI rie seri;
fcl-jurunl |

12,45 Telejurnal ;
15,00- 16,00 Lecții T.V. pentru 

lucrătorii clin agricultu
8,30 Cravatele roșii; 20,00 Rol lector ; ră ;

10,00 Viata satului ; 20,15 Straiele părinților (Jude 17,30 Deschiderea omisiunii.
11,10 Artiști români pe scene țul Gorjji de după-aminză. Curs

le lumii: Mircea Bosa- 20,30 Prirn-plnn. Un prim-plan de limba rusă, Lecția u
tab la pupitrul orches colectiv: familia tehni- 35*a (reluate)|
trei simlonlce N.H.K. c lanului Nicolae Con* 18,00 25 do ani do artă plasti
din Tokio ; siantin șl cea a lăcăltl- cii contemporană. Expo

12,00 D strajă patriei , ■ulul Gheorghe PinliHc; ziție omagială In cinstea
12,30 Emisiune in limba 20,55 >'■ »ian’ foileton : Lllza- aniversării Republicii

maghiară > i r>ili R. Mîndrla Angliei (il);
14,00 „360 dv grade" ; Jli ultimul episod; 18,20 Mindrii lulă iirrielcană.,.
17,10 Film suriul pentru tine 21,40 Ș eaua fără nume — Trei llhoro soliste de

rel: Plerduți in spațiu. Flcarufi din grădină; nuizică populară;
Episodul XI : Colrctio- 22,40 „21 -lu orc*' Contraste In 18,35 Sl'rauci polară ;
nărui (II); Iujtiu.i rapllalului. 19,00 Caleldost op cullural-ar-

18,00 Clnlare patriei. Concurs ItetlC ;
coral Interjudetean ; MARȚI. 9 IANUARIE 19.20 1001 ele sefl |

19,20 1001 de suri -, 19,30 Telejurnal ;
19,30 Telejurnal ' 9,00 Deschid»-»o,i emisiunii ; 20.00 Oameni șl lapte ;
20,00 Reportaj T.V. Oamc-nl TeiPX ; 20 10 Scară dv teatru s Hurnn-

buni în valea rea. (A- 9,05 Tulesc oală. Șvzâtoată n) de Vie tur Huqo ;
puseni); matematic a ; 22,30 .24 do oro".

20,20 Ciută solista du muzică 9.30 Llrribn roffiâbă lclasa »i
populară Pușo Poenaru; VlII-n). Elemente do re MIERCURI. 10 IANUARIE

20,30 I Hm artistic ■ Mirii anu lație la nivelul propozi
lui IL Coproducție ției și al fra/ei (1); 9,00 Deschiderea emisiunii;
Franța România; 10,00 Curs dv limbă engleză. Telex ;

22,10 Itinerar pakistanez Lecția a 36-a ; 9,05 Reporterii noștri peste
22,30 Telejurnal. Sport, 10.30 Căminul (reluare); hotare, Reportaj din Li-

11,10 SrlecțjU'ii din «'misiunea ban ;
LUNI. 8 IANUARIE ..S'rară pentru tineret" ( 9,85 Prietenii Iul Xșchiuță.

11,50 Publici tale ; Povestiri pe degete — Fa
17,30 Du T hi'k rc i uicl -iunii. 11,55 Film serial pvnlfti lide lei sărac ului cua hlență ;

Curs de limba Irari'-eză, rei : Pier-'ijți în spațiu 9,55 Publicitate ;Le'ția a 3ii-n (reluare);
18,00 Căminul ; episodul VI Carie ce 10,00 Curs di- limbă Iraiicoză.
18.40 Srena ; rul (re(uar«-)i Lecția a .37-a i

10.30 Steaua polară (reluare);
10,55 Teleclhemaloca pentru 

tinerel: Șapte dădace - 
producție a studiourilor 
sovietice (reluare);

12,25 Prim plan (reluare);
12,50 Telejurnal ;
17.30 Deschiderea emisiunii, 

de după-umiază. Curs

PROGRAMUL
pentru 

săpiămîna 
viitoare

de limba germană. Lec
ția a 35-a (reluare) ;

18,00 Studioul artistului ama
tor ;

18,15 Semnificații. De la pla
nul minimal la pionul 
măxhnal — clmp de ac
țiune pentru disciplină, 
răspundere, creativitate;

18,35 Tragerea Pronoexpres ;
18/' Rapsodie pentru nai și 

orgă |

19,00 Timp și anotimp in agri
cultură ;

19.20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal ;
20,00 Teleobiectiv ;
20.20 TelccinemaleCa : Mai

gret șl Afacerea Sainl- 
Fiacre;

22,00 Lumea dc mîino. Drumul

spre planete ;
22,20 Voci tinere : Formații) 

Azur ;
22,30 ,.2-J de ore".

JOI, 11 IANUARIE

9,00 Deschiderea omisiunii; 
Telex ;

9,05 România In lume;
9,35 O viată pentru o idee ■

Umberto Nobile (IV) — 
(reluare);

10,00 Curs de limba rusă. Lec
ția a 36-a ;

10.30 Micii meșteri mari ;
10.50 Teleobiectiv (reluare);
11.10 Telecinepialeca : Maigret 

și Afacerea Saint-Fiacre 
(reluare);

12.50 Telejurnal ;
15,00 Lecții T.V, pentru lucră

torii din agricultură ;
16,00 Teleșcoală ;
17.30 Deschiderea emisiunii.

do după-amlază, Emisiu
ne iii littlba maghiară i

18.30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Studioul do poezie. Floa
re albastră. Spectacol li-
terar-muzical-coregrafic;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Baschet masculin : Dinu 

mo București — Ț.S.K.A.
Moscova, in sferturile 
de finala ale „Cupei 
campionilor europeni";

21.20 Pagini de umor: Aven
turi în epoca de piatră ;

22.10 Tinerii despre ei Înșiși ;
22,40 „24 de ore".

VINERI, 12 IANUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii;
Telex ;

9,05 Teleenciclopedia (relua
re) ;

9,50 Tineri solișli de muzica 
populară. Florica Bo- 
deuț și lleaha Vulcu 
(reluare);

10,00 Curs de limbă germană. 
Lecția a 36-a;

10.30 Publicitate;
10.40 Studioul de poezie T.V. 

(reluare);
11,10 Selecțiuni din emisiunea 

„Promenada tlutniilicală" 
(reluare);

12,-15 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșt'oalii ;
17.30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limbă englezii. 
Lecția a 30-a (reluare);

18,00 Atenție la... neatenție ;
18.30 Tragerea Loto;
18,4h Muzică populară cu Mia 

Dan ț
18,50 Teleconfcrință de presă. 

Realizări și perspective 
in raționalizarea siste
mului de evidență in u- 
nilățile socialiste ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 Reflector -,
20,15 Film artistic: Decolarcu. 

Regla Timotei Ursii
21.45 Cercetări ponlrtt viilor. 

Emisiune de științei j
22.30 „24 de ore";
22.45 Din țările socialiste.

sIMBATA. 13 IANUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii , 
Telex t

9.05 Ahsanibluri folclorice 
(reluare);

9,20 A fost odată cu niciotla 
lă...... Micul toboșar" ;

9,50 De vorbă cu gospodine
le |

10,05 Vein* folclorice: „Țara 
Biharlel" — zona Beiuș 
Vașcllu |

10,25 Cercetări pentru viilor 
(reluare);

11,10 Concert de estradă;
11,35 Biblioteca pentru toți;
12,05 Capodopere ale muzicii 

universale (reluare);
12.50 Telejurnal ;
16.30 Emisiune in limba ger

mană ;
18.15 Ritm, tinerețe, dans;
19,00 Biruit-au gindul. La ani

versarea nașterii lui Mi
ron Costin i

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal;
20,00 52 de initiative in 52 de 

săptătnîni;
20.15 Toleencidlupedla ;
21,00 Film serial i Mannix ;
21.50 Orășelul Copiilor mai 

mari;
22.30 Telejurnal;
22,40 Săpiămîna sportivă;
23,00 Scară de romanțe.
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In Pakistan este așteptată 
cu viu interes apropiata vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

srintei Puternice acțiuni ofensive
declanșate de forțele

• Manifestările de la Universitatea din 
Islamabad

RAWALPINDI 4 — Trimi
sul specia' Agerpres, Ion Pu- 
tinelu. transmite ; In cadrul 
manifestărilor prilejuite de a- 
niversarea Republicii si de 
pronia ti -vizită în Pakistan 
președintelui Consiliului 
Stai al Republicii Sociali:
România, Nicolae Ceaușescu, 
la Universitatea din Islama
bad a fost deschisă expoziția 
de fotograf ..Imaqinj din Ro
mân ia *■.

a- 
a 

de

Prorectorul universității, 
d-na dr. K. F. Yusuf, a mulțu
mit pentru prilciul oferit stu
denților și corpului didactic

de a face cunoștință, prin in
termediul imaginii fotografice, 
cu realizări ale poporului nos
tru in anii Republicii, cu si
luetele zvelte ale unor obiec
tive economice și edificii so- 
cial-culturalc, cu frumusețea 
peisajului românesc.

După ce a mulțumit pentru 
cuvintele de apreciere rostite 
la adresa țării șl poporului 
nostru, ambasadorul României 
în Pakistan, Mihai Maghcru, 
a înfățișat pe scurt drumul 
străbătut de țara noastră in 
cei 25 de ani de Republică.

patriotice cambodgiene

Un interviu al președintelui 
Pakistanului

RAWALPINDI 4 — Trimi
sul special Agerpres. Ion 
Puținelu, transmite : înir-un 
interviu acordat revistei 
..Newsweek", președintele 
Pakistanului, Aii Bhutto, a 
declarat că țara sa dorește 
să aibă cele mai bune relații 
cu India, relații care trebuie 
să se bazeze pe prietenie și 
care trebuie să excludă folo
sirea forței. Cele două țări — 
a menționat președintele Pa
kistanului — au de jucat un 
important rol constructiv în 
zona sudică a continentului 
asiatic, precum și în viața

internațională în general.
In același sens s-a pronun

țat și ministrul pentru pro
blemele minorităților si turis
mului. Raja Tridiv Roy, în- 
tr-o declarație făcută ziariș
tilor în localitatea Lahore. El 
a relevat că „Pakistanul do
rește să trăiască în bună ve
cinătate cu India, fiecare stat 
respeclînd suveranitatea ce
luilalt. Spiritul acordului de 
la Simla și bunele relații din
tre vecini pot fi îmbunătăți
te și întărite*4, a declarat mi
nistrul pakistanez.

Dezbaterile din Congresul S.U.A

0 rezoluție aprobată de senatorii 
democrați prin care se cere 
suprimarea oricărei finanțări 

a acțiunilor militare din Vietnam
WASHTNGTON 4 (Ager

pres I. — Senatorii democrați 
au aprobat joi, în cadrul li
nei reuniuni de peste trei ore. 
o rezoluție* prin care se cere 
suprimarea oricăror alocații 
pentru finanțarea acțiunilor

militare din 
nea, inițiată 
ward Kennedy, 
relei întreprinse în urmă cu 
două zile de qrupul parlamen
tar democrat din Camera Re
prezentanților.

Vietnam. Acțiu- 
de senatorul Ed- 

este similară

ROMA 4 (Ag : . —
Ploile torențiale însoțite de 
furtuni care s-au abătut, fă
ră încetare, in ultima săptă- 
mînâ asupra regiunilor ră
săritene ale Siciliei. prorocind 
importante alunecări de te
ren. continuă să facă vidtime 
omenești. Autoritățile italie
ne au anunțat că alte cinci 
persoane și-au pierdut viața,

miercuri, în regiunile sinis
trate, bilanțul provizoriu ri- 
dicîndu-Se la 20 de morți și 
cîteva zeci de răniți.

Agențiile de presă infor
mează că alunecările de te
ren au provocat avarierea 
* peductelor și întreruperea 
alimentării cu apă potabilă a 
numeroase așezări siciliene, 
între care Messina, care nu
mără 300 000 de locuitori.

PARIS 4 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc, joi, cea do-a 
172-a ședință plenară din ca
drul Conferinței cvadripartitc 
în problema Vietnamului.

Cu acest prilej, Nguyen 
Minh Vv, adjunct al șefului 
delegației R. D. Vietnam la 
conferinței, a arătat că State
le Unite trebuie să negocieze 
in mod serios și să semneze 
fără întîrziere acordul înche
iat la 20 octombrie, să înce
teze loial bombardamentele 
împotriva R. D. Vietnam 
minarea porturilor tării.

Vorbind în numele delega
ției Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Dinh Ba Thi, 
locțiitor al conducătorului de-

Și

$ Potrivit unui raport ofi
cial dat publicității la Bonn, 
deficitul bugetar al Republi
cii Federale a Germaniei a 
atins în primele 11 luni ale 
anului 1972 suma de 6,8 mi
liarde mărci. In raport cu 
aceeași perioadă a anului pre
cedent. cheltuielile bugetare 
vest-germane au sporit cu 
12,6 la sută, în timp ce ve
niturile cu numai aproxima
tiv 8 la sută.

© Registrul electoral pen
tru alegerile generale care 
urmează să aibă loc în Ar
gentina la 11 martie a.c. a 
fost închis, miercuri. după 
înscrierea a nouă candida
turi oficiale Ia magistratura 
supremă a țării.

Fostul președinte argenti- 
nean. Juan Peron, care, după 
cum se știe, nu va mai can
dida pentru postul de șef al 
statului, a recomandat sim- 
patizanților săi să-i acorde 
voturile lui Hector Campora.

@ La Delhi s-a anunțat, 
din surse oficiale, că secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, urmează să facă 
o vizită în Incia, în prima 
săptămînă a lunii februarie 
a anului curent.

@ Guvernul francez a ho- 
tărit să ofere credite excep
ționale pentru dotarea și mo
dernizarea vechiului spital 
,.Sf. Paul" din Hanoi, a anun
țat purtătorul de cuvint al 
guvernului. Jean-Philippe Le- 
cat după încheierea reuniunii . 
Consiliului de Miniștri, 
a avut loc la 3 ianuarie, 
a precizat că ministrul
externe, Maurice Schumann, 
a fost insărcțnat să folosească 
imediat creditele, fixate la 
2 milioane franci pentru a-

care
El
de

lcgației, a relevat că „po
porul vietnamez va demonstra 
că politica de negocieri do pe 
poziții de forță este sortită 
eșecului1*. El a cerut Statelor 
Unite să semneze acordul pri
vind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
asupra căruia s-a convenit in 
octombrie 1972 și care repre
zintă o soluție justă și accep
tabilă pentru toate părțile.

Următoarea ședință plenară 
a conferinței cvadripartite es
te programată pentru 11 ia
nuarie a.c.

Tot joi, a avut loc la Pa
ris o nouă intîlnire a , _ 
ților delegațiilor R. D. Viet
nam și S.U.A. la conferința in 
problema Vietnamului.

exper-

nul
vor
mentul in care vor fi stabili
te contactele necesare cu au
toritățile R.D.V., a adăugat 
Lecat.

in curs. Aceste credite 
putea fi sporite din mo-

© După cum Informează a- 
genția TASS, prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat o hotărire cu privire 
la tragerea la răspundere pe
nală pentru deturnarea avioa
nelor. Scopul măsurii, mențio
nează agenția, este sporirea 
securității zborurilor, apărarea 
vieții și sănătății pasagerilor 
și echipajelor.

@ Cursurile universităților, 
precum și ale celorlalte insti
tuții de învățămint superior 
din Republica Arabă Egipt au 
fost întrerupte pînă la data de 
12 ianuarie, cînd începe va
canta semestrială, anunță a- 
gentia M.E.N. Această hotărî- 
re, precizează agenția, a fost 
luată miercuri, în cadrul unei 
reuniuni la care au participat 
ministrul învățămîntului supe
rior, Shamseddin El Wakil și 
rectorii universităților egipte
ne.

0 Prăbușirea pe panta a- 
bruptă a unei prăpăstii, de la 
o înălțime de peste 500 de 
metri, a unui autobuz care

PNOM PENH 4 (Agerpres). 
In dimineața zib ’ 
rie, forțeb 
giene 
atac i 
roporlului din I 
provoc înd forțelor 
pierderi in oameni 
riale de luptă.

Desfășurind in 
ofensiva începută 
zXnului Nou, patrioții cambod- 
gieni au cucerit două noi po
ziții ale forțelor regimului do 
la Pnom Penh, situate la 
și, respectiv, 27 kilometri la 
sud de acest oraș. Un alt im
portant succes al forțelor pa
triotice, care au atacat de la 
începutul acestei ofensive pes
te 20..................
te pe 
metri 
pitala

■i dp 4 ianua- 
patriotice cambod- 

• au lansat un puternic 
cu rachete împotriva ae- 

Pnom Penh, 
lonnolîsle 
și mate-

17

de poziții inamice situa- 
un front de 65 de kilo- 
între Pnom Penh și ca- 
provincială Takeo, l-a

circula pe șoseaua dintre lo
calitățile peruane Conception 
și Satipo s-a soldat 
morți șl 23 
deosebit de

cu 15 
de răniți in stare 
gravă.

de recensămînt 
făcut cunoscut că, 
prezidențiale a- 

1972,

cnnslituiț pătrunderea unor 
detașamente de palrioți in o- 
rașul de importanță strategi
că Tram Khnar, situat la circa 
40 de kilometri de Pnom Penh, 
pe o importanta cale rutieră. 
In acest centru, patrioții au 
angajat lupte violente cu uni
tățile lonnolislc, silind o par- 
lo ’• ‘
qă
Iii 
lei 
pitală.

dintre acestea să se retra- 
din oraș și să ocupe pozi- 
defensivo in lungul șose- 
dintre Tram Khnar și ca-

Pe agenda apropiatelor convorbiri 
economice americano-vest-germane

Acțiuni

Biroul 
din S.U.A. a 
la alegerile 
mericane din noiembrie 
au luat parte mai puțin de ju
mătate dintre tinerii care pri
miseră, recent, dreptul de a 
vota pentru prima dată. Son
dajul efectuat de specialiștii 
Biroului de recensămînt a ară
tat că, la data de 7 noiembrie 
a anului trecut, din cei 11 mi
lioane de tineri între 18 și 20 
de ani au votat doar 48 la su
tă, pentru cei între 21'și 24 
de ani proporția fiind de 51 
la sută.

BONN 4 (Agerpres). — La 
Bonn, s-a anunțat, în mod o- 
ficial, că Helmut Schmidt, 
ministrul vest-german al fi
nanțelor, va face, în perioa
da 8—13 ianuarie a.c., o vizi
tă în Statele Unite, unde va 
avea convorbiri cu omologul 
său american, George Shultz, 
și cu Arthur Burns, președin
tele Departamentului federal 
pentru rezerve.

Principalul punct de pe 
agenda acestor convorbiri e- 
conomice americano-vest-ger-

mane urmează să-1 constituie 
eforturile țărilor occidentale 
de a realiza o mai mare sta
bilitate monetară și de a e- 
vita crizele periodice care se 
manifestă pe piețele moneta
re occidentale. In acest con
text, vor fi abordate și iniția
tivele actualului guvern vest- 
german de a determina 
țări occidentale să 
dă eforturi sporite 
terea inflației în 
vestică.

greviste
Italia

alte 
întreprin- 

în comba- 
emisfera

Nepalul a instituit controlul 
asupra tranzacțiilor firmelor 

comerciale cu partenerii 
străini

ROMA 4 (Agerpres). — 
Aproximativ 25 000 de mun
citori ai întreprinderilor din 
regiunea piemonteză ale ma
relui concern chimic italian 
„Montedison1* au intrat în 
grevă, în semn de protest îm
potriva intenției administra
ției concernului de a conce
dia circa 6 000 de lucrători, 
intr-o încercare de a depăși, 
pe socoteala oamenilor mun
cii, fenomenele latente de cri
ză care se manifestă, în ul
tima vreme. în activitatea fir
mei.

Belgia

(Ș) La Amman s-a anunțat 
oficial că R.F. a Germanici a 
acordat Iordaniei, pentru anul 
In curs, un împrumut în va
loare de 35 milioane de mărci.

KATMANDU 4 (Agerpres). 
— Guvernul nepalez a insti
tuit controlul asupra tranzac
țiilor firmelor comerciale din 
țară Cu partenerii 
Explicînd această 
Ministerul Comerțului al Ne
palului a făcut cunoscut că o 
serie de firme comerciale par
ticulare nepaleze, în dorința

străini, 
măsură,

de a realiza venituri cit mai 
substanțiale și mai rapide, 
aduceau, prin tranzacțiile pe 
care le efectuau, daune activi
tății întreprinderilor indus
triale locale. O asemenea 
practică frîna programul de 
industrializare și de dezvol
tare a economiei țării.

BRUXELLES 4 (Agerpres). , 
— Cei aproximativ 1 200 de 
salariat i ai centrului comu
nitar de cercetări nucleare 
din localitatea belgiană Mol 
au început marți o grevă pe 
o perioadă nelimitată. Gre
viștii — în majoritate oameni 
de știință din țările membre 
ale Pieței comune — cer ga
rantarea locului de muncă.

in contextul
vieții științificePunct final în „războ

iul puilor de găină"
BRUXELLES 4 (Ager

pres). — Faimosul „război 
al puilor de găină", declan
șat în anul 1962 între S.U.A. 
și C.E.E., a luat sfîrșit la 1 
ianuarie 1973. De la această 
dată, C.E.E. a renunțat la 
ultimele măsuri de represa
lii pe care le aplica încă 
importurilor de produse a- 
gricole americane.

tămînă în condiții norma
le. Intr-o declarație făcută 
presei, autorii acestor ex
perimente au menționat că 
deocamdată nu se preconi
zează utilizarea produsului 
în cazul oamenilor, realiza
rea obținută urmînd a fi 
considerată doar ca un nou 
pas în efectuarea cercetări
lor pentru găsirea unui în
locuitor al sîngelui.

Concedieri masive în 
Bilbao

Platformă de forare 
submarină

internaționale
MADRID 4 (Agerpres). — 

Conducerea șantierelor na
vale „Astilleros Espanoles1* 
din orașul Bilbao a hotărît 
concedierea temporară a 
2 000 din cei 2 900 de sala
riat i ai uzinei „Olavega**, 
aparținînd acestor șantiere. 
După cum informează agen
ția France Presse, decizia 
de concediere a fost deter
minată de participarea la o 
grevă a personalului uzinei.

(Urmare din pag. 1)

aportul savanților noștri Ia 
dezvoltarea endocrinologiei 
mondiale. Sînt, de asemenea, 
reprezentative cercetările în
treprinse în fizica semicon- 
ductorilor amorfi, în dome
niul plasmei, realizarea de 
noi stări izomere, descoperi
te prin folosirea tehnicii fas
ciculului pulsat și altele. In 
același timp, un mare număr 
de specialiști români — geo
logi, chimiști, naturaliști 
etc. — participă la descope
rirea de noi bogății naturale 
in țări din Africa, America 
Latină. Asia, construiesc aici 
rafinării și alte instalații 
complexe, înalță schele pe
troliere — toate purtind cu 
mindrie justificată inscripția 
„Made în România'1 —, a- 
jută la perfecționarea cadre
lor de tehnicieni și ingineri 
ale acestor state. Concomi
tent, în diferite centre din 
țară — București, Iași, Cluj 
— au loc cursuri de specia
lizare pentru tineri veniți de 
pe toate continentele, dor
nici de a-și însuși știința și 
tehnologia noastră in diver
se domenii ale activității ma
teriale. Toate acestea au 
conferit științei românești un 
inalt prestigiu internațional, 
numeroși cercetători și perso
nalități științifice din țara 
noastră fiind aleși membri 
sau membri de onoare ai u- 
nor cunoscute societăți și 
academii străine. Ca o încu
nunare a inventivității ge
niului poporului român, care 
a dat omenirii nume de 
prestigiu, ca Victor Babeș, 
Glieorqhc Marinescu, C. I. 
Parhon. Șerban Țițeica. Hen
ri Coandă, Horia Hulubei, 
Oclav Onices< u. Grigore 
Moi-.il, Eugen Bădărău, Elie 
Carafoli, pentru a nu cita 
decit unele din cele mai re
prezentative nume, aceste 
importările realizări au fost 
răsplătite cu numeroase me
dalii de aur și argint in ca
drul unor reuniuni interna
ționale.

Fără îndoială, viitorul va 
aduce noi recunoașteri preo
cupărilor și realizărilor ști
inței românești. Și trebuie 
să spunem că rezultatele nu 
vor întîrzia să se arate in 
condițiile climatului de pu
ternică efervescență crea
toare în care oamenii de ști
ință, cercetătorii,- specialiș
tii, cadrele dida< tice cu preo
cupări in această direcție 
își desfășoară activitatea de 
la Conqresul al IX-lea al 
P.C.R. încoace.

Un posibil înlocuitor 
al sîngelui ?

Un partener dificil
americane în Europa occiaeniaiaa

La sfîrșitul anului 1970, 
totalul investițiilor de capi
tal american în Europa occi
dentală se ridica la 13,704 
miliarde dolari. Dintre a- 
cestea, țărilor membre ale 
Pieței comune le reveneau 
peste 7 miliarde dolari. R.F. 
a Germaniei — deținînd în- 
lîietatea — 2,812 miliarde 
dolari, urmînd. apoi Fran
ța cu 1,867 miliarde dolari. 
Marea Britanie avea, la a- 
cea dară, investiții de capi
tal nord-ameriean in va
loare de 5 miliarde dolari. 
Deși investițiile nord-ame- 
ricane au sporit reoede în 
țările membre ale Pieței 
comune. ridieîndu-se, de 
exemplu, de la 1,5 miliarde 
dolari în I960, la peste 7 
miliarde dolari în 1970, în 
Marea Britanie ele au cres
cut mult mai repede — de 
la 2.1 miliarde dolari în 
1969. la 5 miliarde în 1970, 
ea continuînd să fie țara eu
ropeană cu cel mai mare 
volum de investiții nord-a- 
mericane.

Cele mai recente investi
ții nord-americane, care nu 
manifestă nici un semn de 
reducere, denotă două as
pecte importante. Primul 
consta în tendința spre 
constituirea de filiale mari 
sau achiziționarea unor în
treprinderi de acest gen pen
tru a se impune d intr-o da
tă intr-un anumit sector e- 
conomic. Acest tip de inves
tiții sau de achiziții este e- 
vident, îndeosebi în țările 
în care capitalul american 
nu deține poziții importan
te. Spania constituie, de pil
dă, un punct de atracție 
deosebit de interesant, în

treprinderile controlate sau 
deținute de capitalul nord- 
american tinzînd să se si
tueze printre exportatorii 
principali spanioli în anu
mite ramuri industriale.

De asemenea, acest prim 
aspect implică și o mai 
strînsă integrare a între
prinderilor vest-europene pe 
plan general, deținute sau 
controlate de capitalul ame
rican pentru a le spori ren
tabilitatea. Recenta creștere 
a importurilor britanice de 
mașini și instalații pentru

trece chiar neobservată, fie 
și pentru ziarele locale. In 
ultimele luni, asemenea în
treprinderi obscure nord-a- 
mericane au cumpărat o 
fabrică mică de celuloză, 
firme vest-germane Și brita
nice specializate în cons
trucția de motoare, o so
cietate britanică de cosme
tice și una chimică etc. Dar 
aceste firme, filiale ale so- 
cietăților-gigant, reușeso, 
păstrîndu-și aparent pro
porții reduse, să adauge con
trolul indirect în sectoare

Din presa străină
industria de construcții și 
agricultură se datorește. ih 
mare parte, hotărîrilor so
cietăților deținute sau con
trolate de americani, care 
au întreprinderi pe ambele 
țărmuri ale Canalului Mi- 
necii. Rolul companiilor a- 
mericane ca importatori nu 
numai din alte țări vest-eu- 
ropene. ci chiar din State
le Unite sau din Japonia, 
manifestă tendințe evidente 
de creștere.

Celălalt aspect constă în 
tendința societăților contro
late sau deținute de capita
lul american de a achizițio
na întreprinderi mici sau de 
importantă medie. Nici cel 
care achiziționează, nici 
victima sa nu sînt de natu
ră să stîrnească controverse 
politice, neavînd proeminen
ța unui Ford. Achiziționarea 
poate fi făcută cu un mi
nim de zgomot sau poate

con- 
pe 

ma-

variate de producție, la 
trolul exercitat direct 
plan rnai vast de către 
rile societăți nord-america- 
ne. \

Cîteva guverne vest-euro
pene manifestă semne evi
dente de neliniște în fața 
acestor noi metode practi
cate d_e capitalul nord-ame- 
rican, dar nu le este încă 
clar ce trebuie să facă, atît 
la nivel național, cit și la 
nivel vest-european. Aceste 
guverne continuă să men
țină și să adopte măsuri de 
blocare a achizițiilor im
portante și să-și protejeze 
societățile naționale din u- 
nele sectoare economice de
licate, cum sînt cele ale 
computerelor, spre iritarea . 
rivalilor nord-americani.

...Guvernele simt o nevoie 
acută de a obține informa
ții despre activitatea com
paniilor și filialelor nord-a-

mericane, pe care acestea 
refuză, în majoritatea ca
zurilor, să le ofere. Sînt, de 
pildă, puține informații des
pre repatrierea de capita
luri ale filialelor nord-ame- 
ricane sub formă de divi- 
dente sau alte plăți. Un 
studiu asupra industriei far
maceutice, realizat cu cîțiva 
ani în Urmă în Marea Bri- 
tanie, ajungea la concluzia 
că, contrar impresiei apa
rente, dată de aportul lor 
masiv la exporturile brita
nice, efectul acestona a fost 
în întregime anihilat de plă
țile efectuate către Statele 
Unite, contribuția lor la e- 
chilibrarea balanței de plăți 
a Marii Britanii devenind 
nulă.

In afară de repatrierea 
capitalului, nu trebuie 
fie subestimat nici rolul 
lialelor vest-europene ca 
avanpost al industriei 
produselor americane. Acest 
fapt, dacă nu este valabil 
în industria de automobile, 
deoarece produsele america
ne nu corespund cerințelor 
pieței din majoritatea țări
lor vest-europene, în alte 
ramuri industriale este evi
dent. Statele Unite exportă, 
de pildă, anual, produse ale 
industriei constructoare de 
mașini în valoare de peste 
1,5 miliarde dolari, iar com
putere în valoare de peste 
un miliard dolari, ceea ce 
reprezintă 37 la sută și, res
pectiv, 27 la sută din întrea
ga producție americană. Cea 
mai mare parte a acestor o- 
perațiuni sînt efectuate prin 
intermediul filialelor din 
străinătate.

(„The Financial Times")

WASHINGTON 4 (Ager
pres). — Biochimiștii unui 
institut al Universității Har
vard au anunțat că au pus 
la punct, după cinci ani de 
încercări, o compoziție chi
mică care s-a dovedit un 
bun înlocuitor al sîngelui. 
Inoculată unor cobai, cărora 
li s-a extras în prealabil 
propriul lor sînge, noua sub
stanță a permis supraviețui
rea acestora timp de o săp-

PARIS 4 (Agerpres). — 
In portul francez Le Havre 
se află in curs de asambla- . 
re o nouă platformă de fo
rare submarină, denumită 
„Norrig-5“. Platforma are o 
lungime do 100 de metri și 
greutatea de 14 000 de to
ne. Fixată în imersiune cu 
10 ancore, la 25 de metri 
sub nivelul mării, platforma 
va putea permite forări pîn£ 
la 9 000 de metri adîncime 
și Va fi deservită de 77 
oameni.

Epidemie de gripă în 
Spania

MADRID 4 (Agerpres). — 
Puternica epidemie de gripă 
care bîntuie în Spania 
afectat 
ragosa, 
reușesc 
tuturor 
meroase provincii, 
ză agenția France 
un medic este nevoit să vi
ziteze zilnic pînă la 100 de 
bolnavi.

a 
grav provincia Sa- 
unde medicii 
să acorde 
bolnavilor.

nu 
asistență 
In nu- 
relatea- 
Presse,

JlM
ELVEȚIA. De in sala <le expoziții „Guebelin" din Berna a fost preze.i-

ceas unic in hune, realizat dp cunoscuta companie elvețiană de ceasuri „Patek 
Philippe". Acest ceas, considerat a fi cel mai precis din Berna, se află in legătură cu 
un ceas atomic de Ia Observatorul „Neuchatel" prin intermediul undelor radio. In lo
cul bateriilor obișnuite, ceasul are o celulă fotoelectrică care transformă orice impuls 
luminos in energie electrică înmagazinată apoi în niște acumulatori special construit i 
în interiorul cutiei.

IN I'OTO: Directorul companiei „Patek Philippe" din Berna prezentînd ultima 
realizare în materie de ceasuri în sala de expoziții „Guebelin11.

Redacția și administrația ziarului» Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon i 1662 Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 396


