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De la schimb Hotărîre unanimă
la schimb

...2 februarie 1973, orele 
20. E. M. Vulcan. Avarie. 
Mina-i in alertă. Axa princi
pală a lanțului compensator 
de nivel din circuitul puțului 
principal 7 Noiembrie, de la 
orizontul 480, este ruptă... în
locuirea axului avariat pre
supune o operație greoaie, 
executată in condiții de spa
țiu restrins. Timpul prezum
tiv de acționare ? Destul de 
lung : 7—8 ore. Pe această 
perioadă urma să fie între
ruptă extracția producției. Se 
anunța la... orizont o pier
dere importantă de produc
ție : 1 000 de tone...

Ofițerul de serviciu, anun
țase prompt, conducerea mi
nei. întrunire operativă la fa
ța locului. Și... pe loc se gă-

OPERATIVA
sește soluția de a nu se 
pierde cărbunele atît de pre
țios pinâ la remedierea avari
ei. Cum ? Simplu : „ocoli
rea" lanțului compensator a- 
variat, schimbarea traficului 
prin niște lucrări miniere de 
investiții in curs de amena
jare din circuitul puțului cu 
schip... Șeful sectorului de 
transport, tehnicianul TRAIAN 
GHERMAN, maistrul 
cipal de transport I 
BERNAD, - cot la cot 
muncitorii VASILE CIZMAȘ, 
ION FLORESCU, CONSTAN
TIN LEUSTEAN, IGNAT SZE- 
KELI, PETRU POP, DUMITRU 
PÂILÂ - s-au transformat, la 
moment, in veritabili mineri 
de întreținere a liniilor fe
rate și au repus in funcțiune, 
in timp de numai 80 de mi
nute, un traseu de 500 de 
metri lucrare minieră. Tutu
ror le dau impuls un unic 
gind, o singură vrere : mi
nerii nu trebuie să simtă 
prea mult efectul avariei.

Se reia transportul pe noul 
traseu, desigur cu unele ne
cazuri inerente. După o
muncă asiduă de două ore,
transportul în noua •-ariantă 
se desfășoară in flux con
tinuu, iar „goalele" nu lip
sesc de la nici 
muncă...

...In paralel, 
lăcătuși condusă

prin- 
IOAN 
t cu

un loc de

echipa de 
de șeful

Ing. Nicolae RADU 
E.M. Vulcan
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Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Ambasadorul U.R.S.S.
Marți, 6 februarie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar qrncral al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stal al Republi
cii Socialiste România, a pri

mit pe V. I. Drozdenko, amba
sadorul extraordinar șl pleni
potențiar al Uniunii Sovietice 
la București, la cererea aces
tuia.

La primire a participat to

varășul Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Centra) al 
Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească.

După trecerea primei semidecade din luna curentă, co
lectivul de muncă al E.M. Aninoasa deține un spor de 367 
tone la volumul de cărbune extras, la realizarea căruia 
contribuția hotăritoare și-au adus sectoarele IV — cu un 
plus de peste 300 tone —. II și I (cu depășiri care intrec 
150 tone). Îmbucurător este faptul că — bazați pe resursele 
umane și tehnice ale colectivelor respective — șefii sec
toarelor evidențiate și anume NANDRA CEUȚA, TEODOR 
COSMA și EMERIC KOVACS sint deciși nu numai să men
țină sporurile cumulate, dar să le și mărească în continua
re. Deocamdată se cuvine să lăudăm eforturile depuse de 
frontaliștii conduși de minerii destoinici AUREL CRIS- 
TEA. NICOLAE ROCOR. DUMITRU FULGA și ALEXAN
DRU VEREȘ, care au reușit să trimită la ziuă sute do tone 
peste preliminarul avut. Brigada lui PETRU ROMAN — 
care a lansat obiectivul de întrecere ..schimbul și fișia" în 
fiecare aripă a „camerei" — au strîns pină acum un spor 
de 100 tone. Grupei conduse de minerul vechi, cu experien
ță. TRAIAN N'ICOARA, care a activat in ultimul timp la 
frontul lucrărilor în steril, i s-a încredințat de curind aba
tajul cameră numărul zero din stratul 13, de unde s-a ex
tras un plus de 110 tone în cele 5 zile din februarie.

In bilanțul celei dinții luni a anului III al cincinalului, 
harnicul colectiv de la Uzina de utilaj minier din Petroșani 
și-a înscris un rezultat remarcabil : REALIZAREA PRO- 
DUCȚIEI MARFA IN PROPORȚIE DE 106.52 LA SUTA, 
cu depășiri substanțiale Ia pricipalele sortimente.

S-au remarcat, in mod deosebit, prin operativitatea e- 
xecuției comenzilor și prin calitatea lucrărilor executate 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Fabrica de stilpi hi
draulici din Vulcan și de Ia secția de construcții metalice.

Obiectivul conturat prin prețioasa indicație a secretaru
lui general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
dată cu prilejul vizitei de lucru întreprinse anul trecut in 
județul nostru, șl anume de a se crea in Valea Jiului un 
puternic centru de construcții de mașini miniere a început 
să se materializeze prin demararea investițiilor legate de 
extinderea uzinei, pentru sporirea capacității ei. In cadrul 
amenajării terenului la .aripa nouă" — cum s-a denumit 
— se efectuează de către șantierul Valea Jiului al T.C.M.M. 
excavații de amploare pe aria unde se vor ridica depozitul 
de laminate, rampa de descărcare—încărcare și hala mono
bloc.

Activitate uzinală febrilă

Marti, 6 februarie a.e., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe Raphael Bensha-

prilej, a avut loc 
care

lom, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Israelului 
la București, in legătură -u 
plecarea definitivă a acestuia 
din tară.

Cu acest
o convorbire, care s-a desfă
șurat lntr-o atmosferă cordla-

Ambasadorul Israelului

Electrificarea
i

Rezultatele bune — 
puncte de plecare spre noi

realizări de prestigiu
In marea familie a minerilor 

din Valea Jiului colectivul de 
la Lonea și-a înscris numele 
prin realizările care fac din 
hărnicia și priceperea munci
torilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de aici atribute presti
gioase. Relevate în adunarea 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii aceste rezul
tate se concretizează în înche
ierea cu succes al celui de al 
patrulea trimestru al anului 
trecut și recuperarea unei res
tante de aproape 5 000 de to
ne de cărbune cu o depășire 
a productivității muncii de 11,6 
la sută.

Aplicarea in viață a măsu
rilor stabilite in urma vizitei 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Valea Jiului a 
condus la o mai bună pregă
tire a producției acestui an, 
reușindu-se să se asigure con
diții mai bune de lucru pre
cum și capacitatea de produc
ție necesară realizării planu
lui. Printr-o mobilizare susți
nută a colectivului de către 
organizația de partid, prin re
ducerea absențelor de la lucru 
cu 22 la sută, prima lună a a- 
nului a fost încheiată cu o 
depășire a sarcinilor de ex
tracție de 1 200 tone cărbune.

Dar, așa cum s-a subliniat 
în darea de seamă și în dis
cuțiile purtate, această reali
zare atestă faptul că colecti
vul 
ale 
a-și

1973 la aote maximale, de a 
traduce în fapt angajamentele 
asumate. Dar pentru aceasta 
e necesară o mai bună orga
nizare a muncii atît în subte
ran cît și la suprafață, utili
zarea mai rațională a timpului

a
,Am

exploatării dispune de re- 
rezerve și posibilități de 
îndeplini sarcinile anului

de lucru, a forței de muncă, 
mașinilor și utilajelor, 
întîmpinat greutăți în aprovi
zionarea cu materiale și vago- 
nete goale — spunea șeful 
de brigadă Ludovic Repaș — 
deficiente care tin de organi
zarea muncii la noi în exploa
tare nu în altă parte“. O al
tă rezervă importantă care 
poate duce la sporirea produc
ției a fost considerată disci
plina muncii. ..Este adevărat 
— releva șeful de brigadă

Marin Ciubăr — în ultimul 
timp numărul absentelor ne
motivate a scăzut, dar va tre
bui să întărim și mal mult 
disciplina, să folosim din plin 
cele 6 ore de lucru în subte
ran, să nu pierdem timp pen
tru că avem încă multe greu
tăți cu transportul, greutăți 
care duc la indisciplină. Va 
trebui să muncim mai mult cu 
oamenii". Cuvintele au fost 
reluate și de alți vorbitori, de 
șefii de brigadă Constantin So
lomon, Constantin Chițoiu, de 
șeful sectorului I Viorel Boan- 
tă, de șeful sectorului II Virgil 
Lupulescu și de alți vorbitori 
care au evidențiat necesitatea 
mai bunei organizări a activi
tății de aprovizionare și trans
port care generează indiscipli
nă și duc la pierderi de timp, 
ca și cea a unei griji deose
bite fată de noii angajați, pe 
de o parte, iar pe de altă par
te, fată de ridicarea continuă 
a calificării profesionale a 
oamenilor. „Ni s-a spus că 
vom fi dotati cu un complex 
— sublinia șeful de brigadă 
Constantin Pîrvu — cu alte 
cuvinte ni se va da un utilaj 
de mare productivitate pe care 
va trebui să-l exploatăm 
mai bine. De aceea cred 
oamenii trebuie pregătiți 
timp, specializați pentru 
rezultatele să fie cit mai 
ne".

Dezbaterile purtate în adu-

cit
că 

din
ca 

bu-

ANGAJAMENTUL
colectivului de muncă de la Exploatarea minieră 

Lonea și răspunsul la chemarea la întrecere 
lansată de Exploatarea minieră Deva

Adunarea generală a oamenilor muncii de la E.M. Lonea, dezbătînd activitatea organului colectiv de con
ducere pe 1972 și sarcinile ce-i revin in acest an, constată, că în cadrul sectoarelor și formațiilor de lucru, e- 
xistă suficiente rezerve care, printr-o valorificare superioară, vor conduce la realizarea sarcinilor de plan ma
ximale pe 1973. materializînd astfel indicațiile și recomandările prețioase primite din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei făcute în Valea Jiului din septembrie 1972.

Dînd răspuns chemării ia întrecerea lansată de către Exploatarea minieră Deva, tuturor colectivelor de mun
citori din județul nostru, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la E.M. Lonea, se angajează ca prin
tr-o vajorificare superioară a tuturor resurselor materiale și umane de care dispune să realizeze peste sarci
nile de plan următoarele obiective :

— Realizarea întregului volum de investiții șl lucrări 
de pregătire care să asigure linia de front cerută de planul 
de producție ;

— Reducerea costurilor lucrărilor de investiții cu 200 
mii lei. obținerea a 30 ml lucrări miniere peste plan și de
vansarea cu 15 zile a termenului de punere in funcțiune a 
galeriei direcționale din culcușul stratului 3, bloc VI ori
zontul 460 ;

— Extragerea suplimentară a 5 000 tone cărbune ;
_  Depășirea producției globale cu 500 mii lei și a pro

ducției marfă cu 500 mii lei ;
— Creșterea productivității muncii fizice cu 5 kg pe 

post prestat și a celei valorice cu 200 lei pe salariat și an ;
— îmbunătățirea calității cărbunelui extras cu 0,1 punc

te ;
— Creșterea indicelui de folosire a fondului de timp 

maxim disponibil de la 92 la 92,5 la sută ;
— Reducerea cheltuielilor de producție cu 200 mii lei j
— Realizarea de beneficii suplimentare de 300 000 lei;

— Reducerea consumului specific la :
— lemn de mină cu 300 mc pe an ;
— cherestea cu 100 mc pe an ;
— energie electrică 50 KWh/1 000 tone ;
— Creșterea exigenței tuturor salariaților pentru res

pectarea normelor dc protecție și igienă a muncii, a eti
cii șl echității socialiste prin generalizarea inițiativelor: 
brigada de producție și educație, dirigenția muncitorească 
și alte forme, care să contribuie nemijlocit la prevenirea 
și reducerea numărului accidentelor de muncă.

— Fiecare cadru tehnic cu studii superioare va partici
pa — in afara sarcinilor de serviciu - la rezolvarea unei 
probleme tehnice, menită să contribuie la perfecționarea și 
îmbunătățirea procesului de producție.

Sub indrumarea organelor și organizațiilor de partid, 
cu sprijinul organizațiilor de sindicat și tineret ne vom stră
dui să valorificăm la maximum potențialul și rezervele e- 
xistente din cadrul exploatării noastre în scopul realizării 
exemplare a sarcinilor de plan .și a angajamentelor.

amenii ar pluti mereu 
in marea anonimatu
lui dacă faptele lor nu 

ar deveni un podium al a- 
firmării, al desăvirșirii.

— Pentru a înainta mereu 
pe acest drum care nu ad
mite devieri și reversuri, es
te nepoie să pornim de , la 
cel mai important factor ce. 
constituie premisa vitală in

evit angrenajul din siloz. Du
minică, neapărat, buncărele 
vor trebui căptușite cu ta
blă. Am pregătit tot mate
rialul. așa că va fi nevoie 
numai de sudură.

In siloz, acolo unde căr
bunele poposește pentru a i 
se întocmi actele de expe
diție, îl intilnești. de aseme-

secției

Șleagulrosu [corespondenților

în

(Continuare în pag. a 3-a)

I. CIOCHINA, 
lăcătuș, mina Uricani

Aceea 
a nu exista o taină cit

silozul. Măsoară.
e-

Drumul afirmării
orice vrei să întreprinzi 
viață — CONȘTIINȚA. Tre
buie să știi unde pornești și 
cum pornești. întotdeauna 
să ții cont de faptul că sin- 
tem intr-o permanentă luptă 
cu timpul...

Avea loc, deci, o lecție 
spontană de etică, despre 
oameni, despre conștiință. 
Ascultam în tăcere, și cu a- 
tenție cum omul acesta, 
comunistul Cornel Bololoiu, 
știe să gidească, să-și îm
părtășească gindurile.

II intîlnesc aproape
fiecare, dimineață la biroul 
de pontaj al sectorului VI 
transport al minei Uricani.

— La banda de claubaj, 
in scurt timp va trebui inlo-

nea. întotdeauna. Aplecat a- 
supra unui angrenaj, îl cer
cetează atent. Coboară spre 
masa de dozare unde totul 
este in ordine. Impingătorul 
de la culbutor, cu mușchii 
de. oțel lucrează neobosit.

Se întoarce in atelierul de 
lucru al lăcătușilor ce de
servesc .....................~
Trasează. Lăcătușii din 
chipa lui sint toți băieți ti
neri. ..Nea Cornel“, cum îi 
spun ei, le dă sfaturi preți
oase, ajutindu-i mereu să-și 
împlinească dorința, 
de

de circulație
feroviară
Petroșani

Ieri. 6 februarie, a.c. in ca
drul complexului C.F.R. Petro
șani s-au efectuat operațiunile 
de descentralizare a stației 
C.F.R. in vederea începerii lu
crărilor de electrificare a sec
ției de circulație, ultima lucra
re de acest gen rămasă de e- 
xecutat in cadrul magistralei 
feroviare Croiovo - Mintia. 
Doar pentru o perioadă de cir
ca 3 luni - după cum aveam 
să aflăm de la ing. Victoria 
Mihai, șeful regulatoruhj’ de 
circulație și mișcare o .rației 
— se va trece la desuetu' sistem 
al operațiunilor de man .fulare 
manuală a macazelor. In acest 
timp vor fi atacate luc-j ;!e a- 
ferente de electrificare a sec
ției de circulație, creindu-se 
spații pentru stilpii de susține
re și gabaritul de electrificare, 
se vor monta cablurile pentru 
tracțiunea electrică și se vor 
efectua lucrări de construc
ții, ripări etc. Totodată, se va 
lucra la noua instalație de fft- 
centralizare electrodinamică,
decvată noilor condiții de e- 
lectrificare a complexului, ca
re va oferi un înalt grad de 
operativitate și siguranță a cir
culației.

a-

însoțind o echipă de control obștesc

Cinstea și corectitudinea „scoase
Insoțind o echipă de control obștesc din Vulcan am a- 

vut prilejul să cunoaștem unele aspecte nedorite care mai 
persistă în comerț. De același profil, in același cartier (Co- 
roești) unitățile de legume și fructe nr. 53 și 46 au consti
tuit ținta atenției noastre.

Gram cu gram se-adună...
Unitatea numărul 53, șef .— 

Ion Palta, vînzătoare de ser
viciu, Viorica Lăpăduș. Un 
ochi nepătrunzător ar putea 
destul de lesne crede, la pri
ma vedere, că totul este in 
ordine, chiar dacă cumpără
torii mai scapă cite-un cuvint 
de nemulțumire. Șeful și vîn- 
zătoarea sint obișnuiți, știu 
să-i „îmblinzească" iar clien- 
tii se consolează cu gindul că 
așa o fi „bine" ; în raftul pen
tru vînzare, morcovii nespă-

lăți, cu pămînt (deși sint indi
cații precise și condiții cores
punzătoare ca marfa să fie 
spălată) dar la același preț, 
ceapa de două categorii (cali
tatea I și a Il-a) - putea fi 
deosebită (în cazul că or fi e- 
xistat) numai după bilețelele 
care indicau diferența de preț.

o altă „raritate" — făina 
porumb... mucegăită, expu- 
pentru vînzare amatorilor 
mămăliguță...

Pină aici, n-ar fi alte pri
cini — doar că pămîntul de pe 
morcovi («cotați Va calitatea 
II-a), dacă socotim, trage ni- 
țeluș la cîntar... iar bilețelul 
cu prețul indica la ora contro
lului prețul de l,80 lei (pentru 
calitatea I). Recunoaștem că 
pe dosul cartonașului era tre
cut și 1,70 lei. Explicație sim
plă. Cind in unitate „miroase" 
a control, cu dexteritatea o- 
bișnuită se întoarce bilețelul, 
după care se continuă ciupea
la — de la unul 10 bani, de 
la altul tot 10 bani... plus alți 
10 bani prețul pămîntului...

Cam așa se prezenta situa
ția la... suprafață’. Ne-am per
mis însă, cu acceptul șefului 
de unitate, să privim... înăun
trul unității cu mai multă a- 
tentie. In magazie, dezordine 
și condiții igienice necorespun
zătoare. Apoi, șapte butoaie

la mezat"
cu varză murată și toate șapta 
desfăcute. In toate se cotro- 
băise după „ceva"... N-am în
țeles din ce motive, deși res
ponsabilul invoca motive des
tule pe un ton cam... nepriete
nos. Undeva, uitat și ruginit, 
de multă vreme nefolosit, se 
află un cîntar. Talerul însă, 
era folosit la cîntarul în func
țiune. Ce poate fi rău în as
ta ? Aproape... nimic. Doar că 
era cu ceva mai greu (100 gr.). 
Și, o sută de grame la fiecare 
cîntăritură... într-o singură zi 
se adună. Dar la mai multe, 
cîntăriri ?

— Ce părere are gestionând 
Ion Palta 7

— Cu acest taler aducem 
marfa din magazie...

I. FIERARU

(Continuare in pag. a l-a)
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VALEA JIULUI - o prezentă de prestigiu 
în activitatea cultural - artistică

a pionierilor din județ
La sflrsit și îneci nt dc sn 

cind timpului devine
unitate de măsură, ne simțim 
îndemnați să privim retros- 
pectiv, dai cu graba celui 
■ hem at înainte de miraculosul 
resort numit simplu ..opti
mism". asupra unui domeniu

Vale,, Jiului — activitate'’ 
nilturel-artistieB.

Prezent» de pro«tigin nu nu
mai in județ ri și în țari, 
mișcarea artistică | ionierească 
din Vale poale li definită 
subliniind și numai cîteva c- 
îrmente cum ar îl : caracterul 
de masă, de sistem și perma
nentă, tendința de asimilare a 
elementelor locale specifice si 
de integrare in viața «ocial- 
culturală a localităților, conti
nuul efort spre diversificare 
și innoire. ancorarea reper- 
toriilor in problematica ma
joră actuală, in viața și ac
tivitatea orașelor miniere.

In ultimii 3—4 ani s-au con
stituit in municipiul Petroșani 
adevărate centre ale mișcării 
artistice din județ, prezente 
la festivaluri, concursuri și ac- 
țiuni de amploare cum ar fi 
Fe-'.ivilul internațional ..Bu-

La ora cumpărăturilor.

cescu și-a dedicat viața u- 
nei munci ale cărei dimensi
uni sint exprimate in cifre 
și figuri geometrice. Pe 
planșe apar, treptat, mulți
me de linii drepte, semicer
curi, fragmente de triunghi. 
Reputatul om de știință ro
mân tși continuă neobosit 
activitatea și la cei 80 de 
ani ciți numără astăzi și 
pentru care a fost sărbăto
rit recent de matematicienii 
țării.

In cele trei sferturi de 
veac de viață înfăptuirile 
sale in domeniul matemati
cii au trecut de mult grani
țele țării, fiind bine cunos
cute de colegii din majori
tatea centrelor științifice a- 
le lumii. Cind a fost tradu
să prima sa lucrare in străi
nătate ? Răspunsul este greu 
de

I
I J| plecat deasupra calcu- 
| XI lelor. matematicianul 
| * octogenar Octav Oni-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

obținut; căci interlocu-

0 viață
torului nu-i place să insis
te prea mult asupra trecutu
lui. De ce să recurg la 
mintiri, replică domnia sa. 
dacă prezentul îmi oferă 
toate posibilitățile să ampli
fic rezultatele de pină 
cum ? Viitorul este doar 
certitudine.

...Cu mai bine de 50 
ani in urmă tinărul matema
tician român a vorbit la 
Pari-. — cu prilejul semina
rului Hadamard — despre 
..Principiile calculului dife
rențial absolut și ecuațiile 
lui Eienstein in domeniul re
lativității generale". Devine, 
astfel. cunoscut, Căci adau
gă teoriei probabilităților o 
nouă axiumatizare cu aju
torul noțiunii de funcție-su- 
mă. inițiind și mecanica in- 
i ariantă a punctului mate
rial și a sistemului de punc
te materiale.

In același timp, pune ba
zele școlii autohtone de teo
ria probabilităților. școală 
bine cunox ută și apreciată 
in întreaga lume matemati- 
ră. De-a lungul a 80 de ani 
de existență, dintre care 50 
consacra/i in exclusivitate 
matematicii și mecani
cii. pe care și astăzi 
le îndrăgește tot atit de 
mult ca in tinerețe, numele 
său a apărut ca autor in 
peste 150 de lucrări origina
le și tratate. In miile de pa
gini ale acestor volume, Oc
tav Onicescu aduce contri
buții originale in aproape 
toate domeniile științei căre
ia i-a închinat o jumătate 
de secol, sau „o viață de 
om", cum ii place uneori să 
spună: analiză matematică, 
geometrie, teoria probabili-

Prof. Gligor HA ȘA
Președintele Consiliului județean Hunedoara

al Organizației pionierilor

curia Fmwei". faza republica
nă și faza județeană a festi
valului (ullural-artistii, cu 
rezultate deosebite. Dintre a- 
wifi merită fie numita 

Sroala generală nr. I Petrila. 
« oală in care mișcarea artis
tică, bine susținută de acti
vitatea culturală, se eviden
țiază prin personalitate, prin 
cuprinderea unui larg roqistru 
de genuri și manifestări artis
tice și a unui mare număr 
de pionieri și școlari in for
mații cunoscute dincolo de 
Vale: revista muzicală ..Cîntă 
Valea Jiului** — cu un spec
tacol inedit care sparge tipa
rele unui gen tradițional — 
montajul literar-muzi^vil. for
mația instrumentală. corul, 
formațiile de dans modern ș» 
qimnastică artistică — multe 
din acestea încununate cu pre
mii și titluri de laureat.

Se cuvine să evidențiem 
de asemenea. Școala qenerală 
nr. 4 Vulcan, distinsă recent 
cu diploma specială a Con
siliului județean al Organiza
ției pionierilor pentru o nu
meroasă și prestigioasă pre
zență la laza județeană a fes
tivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor și 
Școala qenerală nr. 5 Petrila.

Promisiuni pentru o conti
nuă afirmare in viitor, onorate 
deia. inlilnim la Școala gene- 
raid nr. I Petroșani, Aninoasa. 
nr. 2-Lupeni. Casa pionierilor 
Vulcan ș.a.

Cum șe explică aceste reali
zări și rare factori anume opti
mizează mișcarea cultural* 
artistica din Valea-Jiului ? — 
iată o întrebare al cărui răs
puns poate folosi celorlalte 

școli, cadrelor didactice, coman
danților și îndrumătorilor de 
formații și cercuri artistice.

Primul factor favorizanl ar Ii, 
după părerea noastră, clima
tul emula tiv în care se des
fășoară și se dezvoltă mișca
rea cultural-artistică aici, 
susținut de un permanent și 
pozitiv spirit de întrecere, de 
dorința de afirmare. Apoi, 
cadrul larq de manifestare 
(festivaluri și concursuri lo
cale, la nivelul orașelor și al 
municipiului), manifestările de
venite tradiționale (am numi 
doar „Festivalul școlilor de pe 
Jiu", concursul corurilor or- 
qanizat pe categorii de virstă, 
Festivalul de montaje literar- 
muzioale și’ altele) ; îndruma
rea atentă și competentă pe 
care o asigură în acest do
meniu. consiliul municipal .și 

taților, statistica matemati
că. mecanică, analiza func
țională etc.

Deși atit de solicitat, 
reușește să 
pentru a se 
ii continua 
deseori in 
^Sint cit se 
ros, ne-a declarat 
sa, că in țara noastră exis
tă astăzi un grup de tineri 
și excelenți matematicieni. 
Avem, de asemenea, stu- 
denți extrem de dotați, ca
re sint sigur că vor ridica 
pe trepte mai inalte gindi- 
rea matematică românească, 
l-aș indemna pentru orien
tarea lor mai complexă să 
nu se limiteze numai la stu
diul matematicii, ci să fie 
la curent cu noutățile din 
vastul domeniu al științelor 
sociale, al filozofiei mai cu 
seamă, căci matematica este 
un instrument de gindire 
cunoaștere".

el 
găsească timp 
ocupa de cei ce 
opera, venind 

mijlocul lor. 
poate de bucu- 

domnia

și

de om
De plină vocație 

matematică și 1 
dragoste pentru ___ r___
săi, permanentă dorință de 
a cunoaște și progresa. o 
impresionantă colegialitate, 
deseori manifestată — sint 
înscrise in deviza sa de via
ță.

Despre dragostea față de 
cei ce-l înconjoară, 
prietenia profundă 
oamenii 
rent de 
ne vorbesc multe. Astfel, o 
mare prietenie l-a legat de 
Enescu, care, aici in casa 
de pe Cheiul Dîmboviței, 
unde locuiește acum savan
tul. se retrăgea cind Bucu- 
reștiul vuia de bombarda
mentele ultimului război, 
muzica lui deter mi nindu-i 
pe cei prezenți să uite pen
tru puțin grozăviile acelor 
ani. Prietenia unui titan al 
muzicii secolului pentru un 
titan al matematicii secolu
lui ne este reamintită acum 
de o fotografie a lui Enes
cu. fotografie care nu se 
clintește de pe masa de lu- 
'■ru a lui Octav Onicescu. 
Ea poartă însemnele unui 
cald mesaj dedicat celui pe 
care-l prezentăm in aceste 
r înduri.

Vorbind de prietenia sa 
cu Enescu, de marea artă a 
acestuia, Octav Onicescu re
vine, de fapt, la laitmotivul 
vieții sale — matematica : 
..Să știți că are și matemati
ca poezia ei. Din gindirea 
cifrelor și a dimensiunilor 
se naște lirica matematicii, 
pe care eu aș numi-o poezia 
realităților gindite". 

’ pentru 
mecanică, 
discipolii

despre 
pentru 

epocii sale, indife- 
virstă sau profesie,

Adina CONSTANTINESCU

onsilitlr orășenești .le Or
ganizației pionierilor.

In al doilea rind. sc impune 
'A ne referim la clementul om, 
la îndrumarea do specialitate. 
Există in Valea Jiului un 
lond do cadre, nu neapărat cu 
■dificarc in specialitate, en

tuziaste. pricepute, carnete.- 
. i alo prin inventivitate și fan
tezie, receptivitate și dorință 
de afirmare. în special învă
țători și colaboratori dinafa
ră școlii, alo căror merite 
nu pot fi trecute ru vederea. 
Învățători și profesori ca 
Pricop Euqenia, lonașcu Ma
ria. Sab,fu Irina. Moldovan lu- 
liana. Ureche Vladimir și 
multi alții fa~ din munca lor 
zilnică artă, iar din artă un 
domeniu în care se realizează 
plenar, cu satisfacțiile și bu- 
uriile celui care se dăruiește 

misiunii lără rezerve.
Și ultimul, dar nu mai 

puțin important dintre fa< - 
tori ar fi, buna colaborare 
u familia, cunoașterea (ap

tului că alături de copii se 
(rămintej, trăiesc emoții și bu
curii părinții acestora.

Este plăcut să constată că 
în ultima perioadă mișcarea 
artistică pionierească in Va
lea Jiului este Îndreptată și 
se dezvoltă pe citeva coor
donate majore : izvorăște din 
viața și activitatea școlară și 
servește plenar programul 
instructiv-educativ al școlii ; 
imbracă în forme frumoase, 
expresive, școlărești un bogat 
conținut politico-educativ și de
gajă un pronunțai spirit mun- 

c itoresc-rcvolutionar; manifes
tă o permanentă tendință de 
înnoire și modernizare, rămi- 
nind in același timp ancorată 
la specificul și tradițiile Văii ; 
se sprijină pe elemente efici
ente de continuitate cum ar 
fi: existenta unor formații ar
tistice numeroase la clasele 
I-IV, a unor formații cu ex
periență și tradiție la V-VIII, 
existența unei durabilități în 
timp a spectacolelor de an
samblu care la fiecare vi
zionare aduc ceva nou.

Deoarece în Valea Jiului 
sînt încă rezerve, domenii și 
posibilități de afirmare pen
tru mișcarea artistică, insufi
cient valorificate, considerăm 
utile citeva referiri la aces
tea. vizînd pentru anul 1973 
un bilanț mai rodnic decît cel 
evidențiat aici. Ne gîndim, de 
pildă, la colaborarea cu Tea
trul de stat, Casa de cultură 
și cluburile sindicatelor pe li--

Foto : Ion LIC1U
Atmosferă do... clasă la Liceul Vulcan

Orientarea școlară și pro
fesională se încadrează în 
sistemul preocupărilor privi
toare la integrarea socială a 
tineretului din țara noastră. 
Ea este activitatea pe care o 
desfășoară părinții și profeso- 
rii-dirigințij in special — în 
vederea pregătirii psihologice 
a copilului pentru alegerea 
liberă și adecvată a unei 
școli și apoi a unei profesi
uni care i se potrivește în 
cea mai mare măsură.

Această activitate se des
fășoară tot timpul școlarității 
din prima clasă pină la ab
solvire, dobindind insă accen
te mai pronunțate in anumite 
clase — cheie ,.in clasa a 
VllI-a, irn clasa a IX-a și in 
clasa d XII-a" clase in care 
opțiunile noastre, ale orienta- 
torilor, și mai ales a) celor 
orientați trebuie să ia forma 
unor hotărîri, a unor decizii. 
Pentru ca aceste hotărîri să 
nu aibă caracter fortuit, de 
circumstanță este necesară o 
activitate sistematică și pri
cepută. Numai astfel decizia 
pentru o școală sau pentru 
o profesiune va apare ca un 
final firesc al acestei activi
tăți.

Valoarea sau importanța o- 
rientării poate fi privită din- 
tr-o dublă perspectivă: a) a 
individului (a celui orientat) 
b) a colectivității, a societății.

Pentru cel orientat (elevul) 
orientarea fărută cu pricepere 
de către părinți și de către 
profesori înseamnă o ale

nia integrării mai armonioa
se ,i mișcării artistice pionie
rești In viața cultural-artisticl 
a municipiului servind, ală
turi de ceilalți factori, înfăp
tuirea | rogramului educațio
nal ddopt.il de Conferința Na
țională a partidului.

In altă ordine de idei < re- 
lem că nimic nu poate ex
plice activitatea încă săracă, 
sporadică din acest domeniu 
in unele șmlj mari, cu multe 
>o ibilîtsți șl talente oum al 

li șfolile nr.1 și 5 Petroșani nr. 
’ si 3 Lupeni. a căror pre
zență in programul tnanifos- 
'firilor cultural-artistice din 
municipiu cil și din județ 
este mult sub nivelul de pre
tenții și exigența cu care ne- 
au obișnuit școlile nr. 1 Pe
trila, nr. 4 Vulcan. Aici, o 
explicație, poate nu cea mai 
nimerită, ar fi : dacă la șco
lile evidențiate primii anima
tori șl susținători ai manifes
tărilor din acest domeniu sini 
directorii școlilor si coman
danții instructori de unități, 
la celelalte nu inlilnim a- 
ceastS situație.

In spiritul exigențelor jus
tificați’ pe care le avem pen
tru Valea Jiului, nu putem 
trece peste cîteva neajunsuri 
cum ar Ii ținuta slabă; 
stereotipia si sărăcia progra
melor unor serbări școlare, 
unele tendințe de competiti- 
.'ilato care dăunează con
ținutului și . eficienței, anu

mite goluri și slaqnări in 
unele perioade ale anului 
școlar, avansul prea evident 
al activității artistice în 
dauna activității culturale. în
că nu putem fi mulțumiți de 
rezultatele școlilor și pionieri
lor din Valea Jiului în dome
niul creației literare, artelor 
plastice, a altor manifestări 
cu ten-tă evidentă de culturali
zare : îndrumarea lecturii, gus
tul pentru poezie și frumosul 
cotidian etc. Este încă nejus
tificat de mic numărul mani
festărilor culturale i șezători 
și seri culturale, întilniri cu 
creatorii dc artă și literatură, 
manifestări cu cartea, cum la 
fel de mic este numărul unor 
formații artistice de dansuri 
populare, orchestre, tarafuri și 
inlerpreți.

Sintem îndreptățiți să credem 
și să așteptăm de la pionierii 
din Vale un număr sporit de 
trepte de împlinire în acest 
domeniu, urcate cu entuzias
mul și exigența caracteristice 
celui mai numeros și mai bun 
detașament al pionieriei din 
județ — municipiul Petroșani.

gere adecvată a viitoarei 
profesiuni. Dacă aceas
tă alegere a fost făcută 
judicios, tînărul are toate șan
sele să evolueze spre perfec
ționarea și desăvîrșirea pro
priei personalități. •

Din perspectiva socială, o- 
rientarea făcută științific con

Aspecte ale orientării școlare și profesionale
stituie una din condițiile 
esențiale a programului, pentru 
valorificarea rațională a re
surselor umane conform prin
cipiului „omul potrivit la lo- 
< ul potrivit**.

Procesul orientării școlare 
și profesionale implică trei 
probleme de a căror rezolva
re depinde succesul ei : a) 
cunoașterea elevului b) cu
noașterea profesiunilor c) cu
noașterea cerințelor vieții so
ciale.

Elevul este primul termen 
al acestei ecuații. Este firesc 
-ă începem cu el fiindcă nu 
poți Îndruma — și orienta
rea este o îndrumare — ceea 
<e nu cunoști. A cunoaște e- 
levul Înseamnă a răspunde la 
două întrebări: ce dorește ? ; 
ce poate el ?

Știm cu tofii câ unde es
te o scurgere de ap<i șl nu 
are Ioc de refugiu. ■ , for
mează o baltă. Dar sâ vezi 
o baltă, și nu chiar una 
mică, pe o șosea - i cir
culație intensă, asta e to-

Notâ

Balta 
de la 

Paroseni
i

tuși prea de lot. Și in pri
mul rind ar trebui să dea 
de gindit acelora care răs
pund de Întreținerea aces
tei șosele. De ce spun as
ta ? Pentru că balta care 
s-a format pe șoseaua ce 
trece pe lingă termocentra
la Paroșcni este o sursă 
permanentă de accidente 
dc circulație pe care nu le 
dorește nimeni. Așa că fa
ceți ceva, tovarăși. Ori o 
.transferați- in altă parte, 
ori o desființați. Faceți <c 
doriți cu ea dar să nu mai 
fie pe șosea...

llie NOVAC

Aflăm de fa organele
Timpul de gindire

al Măriei Uie
In fața comisiei de judeca

tă a Consiliului popular al o- 
rașului 'Lupeni a ajuns un caz 
aparte. Dumitru llie, sir. Ghio
celului nr. 1, a solicitat spri
jin pentru determinarea soției 
sale să revină alături de cei 
patru copii intre 2—8 ani pe 
care i-a părăsit. Dar, pentru 
Maria llic a avut o valoare 
mai mare oferta amoroasă 
venită din partea lui Cornel 
Bucur, tot din Lupeni, dccît 
cei patru copii ai săi, docil 
căminul in care a conviețuit 
împreună cu soțul ei, munci
tor la mina Paroșeni. Și, „co
pleșită” de ofertă și de pro
priile instincte, a uitat dc co
pii și s-a mulat în locuința 
lui Bucur, unde, după păre
rea ei de moment și-a găsit 
fericirea.

Ai apreciat bine greutatea 
faptei tale, Maria llie ? Dacă 
n-ai încercat încă, le sfătuim 
să pui intr-o parte a balanței 
conștiinței fericirea ta perso
nală, dacă intr-adevăr ai rea
lizat-o, iar în cealaltă sulele, 
poate miile de întrebări și 
strigăte ale copiilor, lacrimile,

Expresia „ce dorește elevul" 
cuprinde următoarele aspecte 
ale vieții sale psihice: dorin
țele, preferințele, opțiunile 
sale. Numai cunoscînd aceste 
aspecte vom ști să ne orga
nizăm munca de îndrumare, 
de orientare a lui. Dar dorin
țele, preferințele, opțiunile și 

aspirațiile copilului nu sînt 
un dat congenital, ci ele se 
formează sub influența con
dițiilor de viață și sub influ
ența eduoației din familie și 
din școală. Se formează și se 
modifică sub influenta acestor 
factori.

In activitatea de cunoaștere 
a elevului va trebui să răs
pundem șl la întrebarea ce 
poale p| ? Și ol poate 
atit cit este înzestrat 
și cil a fost înzestrat 
prin educație, adică prin 
aptitudinile sale, prin nivelul 
cunoștințelor, a priceperilor, 
deprinderilor și trăsăturilor 
->ale de personalitate.

Uneori între potențialul său 
psihic și reea ce dorește o- 
xistă o deplină concordând.

E.M. LIVEZENI. La dispecerat se transmite producția 
de cărbune... Foto: Ion LEONARD

nefericirea lor. Te vei convin
ge singură, Maria llie că a- 
cestea au o greutate incompa
rabil mai mare, că fericirea 
ta se află nu in odaia lui Cor
nel Bucur, ci chiar în copiii 
pe care i-ai părăsit, în obligația 
ce-ți revine în calitate de ma
mă, dacă nu te-a părăsit com
plet sentimentul maternității, 
de a-i îngriji, crește și educa. 
Comisia de judecată nu a luat 

, încă o hotărîre, ți-a acordat, 
cum sc spune, un timp de gin
dire, dar, nu uita, Maria llie, 
că te așteaptă copiii, căminul, 
soțul, că există legi care con
damnă fapta ta.

Manevră costisitoare
Prin articolul 33, lit. J al 

H.C.M. 772/1966, se interzice 
conducătorilor auto să efectu
eze manevra de depășire în 
situația cînd vehicolul ce 
urmează să fie depășit este 
angajat în depășirea altui ve
hicul oprit sau aflat în mers. 
A cunoscut această reglemen
tare, scopul ei cit și unele din 
consecințele încălcării ei și 
conducătorul auto Vasile A- 
mazalitei din comuna- Riu de 
Mori. Totuși, el și-a permis, 
în ziua de 10 ianuarie curent 
să se lanseze cu autovehicu-

Dar sînt și situații în care 
copilul, influențat de alții, are 
aspirații profesionale pentru 
care nu axe potențialul psi
hic necesar. Dorește, de exem
plu, să se facă inginer dar 
rezultatele la matematică, fi
zică, chimie sînt la limitele 
inferioare. In asemenea cazuri 

familia și școala au datoria 
de a desfășura o muncă edu
cativă prin care să-1 facă con
știent de posibilitățile sale, 
adică să-l determine să aibă 
dorințe și aspirații realiste și, 
deci, realizabile.

Cunoașterea copilului se 
realizează cu ajutorul metode
lor obișnuite: observația, ex
perimentul, testele, convorbi
rea, chestionarul, studiul rezul- 
tatelor muncii sale etc.

In rezultatele sale la în
vățătură se reflectă în mare 
măsură atit preferințele și inte
resele. cit și posibilitățile sale 
(aptitudinile, inteligența, per- 
severenLi etc). De aceea ele 
constituie una din premisele 
de la care trebuie pornit a- 
tunci <înd îndrumam și ori
entăm copilul spre profesiune.

Alegerea liberă și adecvată 

de ordine
Iul 21 HD proprietatea
U.M.T.F. Iscroni, in secțiunea 
dc șosea Petroșani Cartier 
Aeroport, intr-o manevră de 
depășire a autovehiculului 31 
HD 193 care sc afla deja an- 
qajat în depășirea altui auto
vehicul. Nu s-a produs acci
dent, dar abaterea a fost aă- 
vîrșitâ și sancționată de or
ganele miliției circulației : A- 
mazilitei a fost... mazilit pe 
timp de o luna de zile dc per
misul de conducere și i s-a 
dat o amendă de 125 lei.

Momentul convingerii
In Lupeni, pe strada Mineri

lor nr. 13 locuiesc sub același 
acoperiș Petru Buia, tatăl 
Petru Halasz, fiul. De cîțiva 
ani au fost tot in gîlceavă pe 
la judecătoria din Petroșani, 
la comisia de judecată a Con
siliului popular al orașului 
Lupeni... De fiecare dată e- 
rau sfătuiți să se împace, să-și 
vadă împreună de treburi, 
doar locuiau, in aceeași casă, 
sub același acoperiș, dar, mai 
ales, Petru Halasz, găsea -le 
fiecare dată motive pentru 
continuata gîlcdvii. ‘ Aceasta! 
pină la ultima înfățișare la 
comisia de judecată. De data 
aceasta, argumentele membri
lor comisiei l-au convins și 
l-au determinat pe Petru Ha
lasz să se angajeze să aibă 
Iată de tatăl său o comporta
re demnă. Acum e liniște și 
bună înțelegere sub acoperi
șul casei de pe str. Minerilor 
nr. 13. Și aceasta datorită in
tr-o mare măsură membrilor 
comisiei de judecată, dar și 
lui Halasz și Buia caro și-au 
dat seama, in sfîrșit, de răul 
neînțelegerilor.

A

In așteptarea 
liftului...

Pe linia modernizării, a în
noirilor continue — care a 
devenit, se parc, o a... doua 
natură- la Spitalul unificat 
din Vulcan — se înscrie și 
dotarea acestei unități de să
nătate cu un lift, absolut ne
cesar într-o clădire nouă, mo
dernă.

Comanda a fost mai de
mult făcută la București, lif
tul fiind așteptat să soseas
că. Peste citeva zile, vor în
cepe lucrările la casa ascen
sorului, pentru ca montarea 
acestuia să se facă în limita 
timpului stabilit.

& © ® > 9
personalității copilului a pro
fesiunii presupune cunoașterea 
acelei profesiuni atit de că
tre copil cit și de către cei 
care-1 orientează. (părinți, 
profesori, diriginte etc.). Alt
fel, orientarea se face in ne
cunoscut, adică în gol. Infor
marea profesională a copilului 

îmbracă forme variate și di
verse de la informarea indi
rectă la cea nemijlocita, care 
se realizează cu prilejul vi
zitelor organizate cu elevii în 
acest scop.

Sublinierea implicațiilor și 
a aplicațiilor practice, pe care 
o face profesorul cind preda 
anumite teme sau lecții, este, 
in fond, și o informare pro
fesională. Și acest lucru se 
poale face cu deosebită efi
ciență — cînd profesorul este 
priceput și preocupat — la 
disciplinele realiste, mai a- 
les: fizică, chimie, biologic,
matematică etc.

Printre mijloacele de infor
mare profesionala cu eficien
tă asupra orientării pot fi a- 
mintite: emisiunile de radio, 
și TV, prospectele, pliantele 
șl broșurile.

De 50 de ori
Ecuatorul

Cine nr ptih-a crede 
omenirea pierde anual n ; 
rantitatc d<- pr >dti .<■ agri
cole in valoare d- ipr 
30 de miliarde de doimi. dv; 
lorila jnsci.ti-lo) si altor da 
unători, care devorează fo 1 
ră milfi cereale, sfeclfl. ires 
Ifp de zahăr, cartofi etc ?

După părerea unor exporti : 
al F.A.O., aceste pagube ' 
rhivaleazâ cu încarc ălui a ( 
unui iron atit di ning in
cit ar putea înconjura d- 
50 dc- ori Păinintul, pe l•< 
Ecuator. Tributul plătit da 
unătorilor preocupă pe spe
cialiștii din numeroa >o țări, 
printre care și din țara noa? i 
tră, care cauiă a-l diminua | 
pe diferite «ăi. Una dintre 
ele s-a dovedit a fi comba 
terca insectelor, pe cale bio 
logică, cu ajutorul unor vi- j 
rusuri periculoase numai 
pentru acestea. Printre pu
tinele institute de speciali
tate din lume care au rea
lizat asemenea arme se a- 
fl<i și Institutul de cercetări 
pentru protecția plantelor 
din București. Aici au fost 
create, după un deceniu de 
experimentări, trei insecti
cide microbiologice, denumi
te Thuringin. Muscardln și 
Thurintox. Un singur gram 
de Thuringin, de plidă, con
ține aproximativ 150 mili
arde dc cristale toxice și de 
spori produse de bacteria 
Ba< illus Ihuringicnsis. Cris
talele paralizează intestine
le larvelor de insecte, iar 
sporii Ic provoacă septice
mie. Pe această cale sînt 
distruse omida păroasă a 
dudului și stejarului, năl- 
barul, inelarul, molia măru
lui, fluturele alb al verzei și 
molia strugurelui.

Potîrnichea 
și circulația

Biologii au constatat că 
potîrnichea este una dintre 
cele mai precaute păsări în 
materie de... circulație ru
tieră. Adesea, pe șoseaua 
București — Constanța și 
altele care străbat Cîmpia 
Română, au putut fi obser
vate familii ale acestor pă
sări, care traversează dru
mul. Mai întîi intră pe șo
sea mama. Ea pășește cu 
grijă pină la mijlocul ben
zii de asfalt, unde se opreș
te, privește jur împrejur, a- 
poi se întoarce lingă puii 
care o așteaptă cuminți, la 
marginea drumului. Abia a- 
cum, cînd au certitudinea 
lipsei pericolului, pornesc 
cu toții, în monom, cu ma
ma în frunte și tatăl în a- 
rierqardă, în aventura de 
traversare a șoselei.

Din istoria 
recensămîntului

Primele numărători ale 
populației s-au făcut cu do
uă mii de ani înaintea erei 
noastre în China. Roma an
tică a tretut la asemenea 
metode statistice abia în 
secolul VI î.e.n. In 1591, 
Petru Șchiopul a făcut pri
ma numărătoare a popu
lației din Moldova. Slujito
rii săi au cercetat fiecare 
casă, fiecare bordei, luind 
ca semn al numărătorii un 
bănuț de aramă și făcînd 
un semn pe răbojul lor pen
tru fiecare supus al domni
torului. Statistica aceasta pe 
bază de... răboj a fost apoi 
perpetuată în Țările Române, 
în scopul așezării birurilor 
și altor dări către domnie.

Un recensămînt modem 
reprezintă un adevărat stu
diu științific asupra popu
lației. Prelucrarea datelor se 
face cu ajutorul mașinii e- 
lectronice. Rezultatele ser
vesc unor multiple scopuri 
cu caracter economic, social 
și cultural.

CALEIDOSCOP

o e • • e
Prin practica in producție 

elevii cunosc profesiunile in 
mod activ. Am putea spune 
chiar că ei se confruntă cu 
țprofesiunile și din această 
confruntare ies mai edificați 
asupra aptitudinilor și a po
sibilităților lor de a le prac
tica. Cu condiția ca această 
practică în producție să fie 
organizată după criterii psiho
logice, adică în funcție de 
înclinațiile. interesele, apti
tudinile și aspirațiile lor pro
fesionale.

Un alt mijloc de informare 
profesională, cu o mai mare 
valoare științifică, sint mono
grafiile profesionale prin c-re 
sint precizate: a) obiectivul si 
natura profesiunii ; b) cerin
țele medicale și contraindica- 
tii fizice și fiziologice ; c) ce
rințe psihice, intelectuale, a- 
fective, volitionale, de perso
nalitate ; d) cerințe' pedagogi
ce (sistemul de pregătire) ; e) 
condiții social-ecc^mice pe 
care le crează profesiunea in 
cauză.

Prin utilizarea întregii gam® 
a mijloacelor de informare 
profesională elevul se va e- 
difica asupra profesiunilor, < 
condițiilor in care se efectu
ează, a cerințelor lor si, ast
fel, preferințele, dorințele $| 
aspirațiile lui vor deveni mai 
adecvate structurii personali» 
tatii sale, mai realiste.

I. DRÂGAN 
lector univ.

ddopt.il
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Puncte de plecare 
spre noi realizări

de prestigiu
(Urmare din pog. 1)

narea nonei ala a rcprozontan- 
h r salariJiilor a evidențiat 
din nou necesitatea intensifi
cării muncn in vederea reali
zării exemplare a programului 
dr Investiții, de deschidere si 
preqâtlrc a liniei active de 
front. „Pentru ca să sporim 
Viteza de înaintare la lucră
rile de investiții și pregătire 
ar trtVbuî introduse mașini <le 
încărcai. Ar trebui intensifi
cată munca inovatorilor. « 
specialiștilor ca sa găsoast ă 
soluții tehnice și pentru aceas- 

spunca șeful de brigadă Ghe- 
rasim Fiitb. Imperativul < crin- 
tci constă in aceea efl de a- 
ceste lucrări depinde soarta 
producției viitoare. O confir
mă experiența. „Noi ira avut 
greutăți cu linia de front — 
releva șeful de brigadă Con
stantin Ciorbca — greutăți ca
re au dus la realizarea unor 
randamente scă. ute. Ar trebui 
să avem linie de rezervă pre
gătită care să poată intra i- 
mediat in cărbune c ind se i- 
vesc areutăti sau un abataj 
iese din producție1'.

In luările de cuvînl pârtiei* 
pantii ia discuții s-au strădu
it să descopere noi căi caro 
sa ducă ia îmbunătățirea or
ganizării muncii în abataje, la 
creșterea eficientei. ..Colecti
vul nostru și-a propus ca in 
zilele nelucrătoare să facă re
vizii și reparații de calitate 
care să asigure buna funcțio
nare a utilajelor — spunea 
Nicolae Popovici. șeful unei 
echipe de lăcătuși. Dar consi
der că s-a făcut puțin pentru 
introducerea micii mecanizări 
care să le ușureze minerilor 
munca*1. Concomitent cu a- 
ceasla va trebui insă să spo
rească grija fată de utilaje. 
_ln mulie cazuri — releva to
varășul Cornel Munteanu 
se face dovada unei totale lip
se de atenție fată de aceste 
valori materiale. In -vagonetii 
de cărbune s-au găsit lanțuri 
de cratere și piese".

Parlicipantii la discuții au 
susținut prin angajamente 
concrete răspunsul colectivu
lui de la Lonea dat chemării 
minerilor din Deva, exprimin- 
du-și hotărirea de a realiza 
planul la cotele maximale și 
să extragă suplimentar înseni
nate cantități de cărbune peste 
prevederi, considerînd că re
zultatele bune înregistrate sînt 
doar puncte de plecare spre 
noi realizări de prestigiu.

Luind cuvintul în cadrul a- 
dunării tovarășul 1OACH1M 
MOGA, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid a 
•evidential rezultatele bune ob- . 
ținu: a de colectivul exploaiă- 
Yii și a transmis din partea bi- • 
roului Comitetului județean 
de partid calde felicitări mine
rilor, tehnicienilor și ingine
rilor, urindu-le noi succese in 
muncă. Vorbitorul a recoman
dat conducerii exploatării, co
mitetului oamenilor muncii să 
acorde o atenție deosebită îm
bunătățirii muncii în abataje, 
dotării tehnice, întăririi disci
plinei sub toate aspectele, rea
lizării exemplare a programu
lui de investiții, deschideri și 
pregătiri. Arătînd că una din
tre rezervele importante de 
sporire a producției de cărbu
ne este reducerea și elimina
rea opririlor accidentale, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid a sublimat 
că „trebuie respectate cu stric
tețe graficele stabilite pentru 

i revizii, întreținere și reparații

a utilajelor. Orice neglijentă, 
orice abatere do la graficele 
stabilite se pot materializa in 
pierderi tio producție. Dar și 

tildjt. vor trebui să mani Iesle 
maximum de grijă iată de eh ". 
Vorbitorul n relevat necesita
tea îmbunătățirii in continua
re a aprovizionării tehnico- 
meiteriale n brigăzilor de mi
neri. in vederea creșterii pro
ductivității muncii „Vor tre
bui luate toate măsurile pen
tru ca randamentele planifica- 
Ic în abataje sfi fie realizate 
exemplar pe scama îmbunătă
țirii organizării muncii, a dotă
rii tehnice și a întăririi dis. i- 
plinci. In această direcție, sar
cini însemnate revin și condu
cerii Centralei cărbunelui ca
ro va trebui să acorde o aten
ție deosebită dotării cu utila
je și piese do schimb, pe cit 
posibil din producția proprio, 
iar experiența ciștigală în r*e- 
ea ce privește creșterea pro
ductivității să fie generalizată 
la toate minele". Vorbitorul 
s-a referit apoi pe larg la mul
tiplele posibilități de reduce
re a consumurilor specifice, 
calc principală de creștere a 
eficientei economice a activi
tății di' producție, subliniind 
rolul deosebit ce revine orga
nizațiilor de partid ca princi
pali factori mobilizatori ai 
colectivelor de mineri. „O re
zervă importantă de* sporire a 
producției și productivității 
muncii de caro dispun colecti
vele de muncă din Valea Jiu
lui este întărirea disciplinei 
a subliniat vorbitorul. Vor 
trebui luate măsuri deosebite 
pentru respectarea programu
lui de lucru în subteran, a 
normelor de securitate a mun
cii, a deservirii și aprovizionă
rii locurilor de muncă. Aces
te probleme vor trebui să stea 
atît in atenția organelor și or
ganizațiilor de partid, de sin
dicat și U.T.C. cît și a comi
tetului oamenilor muncii".

Arătînd că angajamentele 
luate in adunare de șefii de 
brigăzi și sectoare, rezultatele 
obținute sini dovada hotărlrii 
comuniștilor, a colectivului de 
a depune eforturi sporite pen- 
Iru punerea in valoare a re
zervelor existente în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan, 
tovarășul Ioachim Moga și-a 
exprimat convingerea că mine
rii de la Lonea iși vor respec
ta cuvintul dat și a urat co
lectivului exploatării noi suc
cese în activitatea de viitor.

Drumul
(Urmare din pag. 1)

de mică ținind de meserie 
necunoscută de ei.

— întotdeauna defecțiuni
le trebuie prevenite, le spu
ne el. Dacă nu le prevenim, 
înseamnă că astăzi sau mii- 
ne sau oricind o să ne dea 
de lucru de 2-3 ori pe atît. 
Înțelegeți, băieți ?

Sub acest calm aparent se 
dă lupta cu timpul.

— Timpul trece mai repe
de decit observăm — spune 
el de multe ori. Serviciul. 
Familia. Școala ți-l „fură'1.

Este elev in anul I al șco
lii de maiștri din Lupeni. 
Seara tirziu, cind multe lu
mini se sting, lăsind loc în
tunericului. in apartamentul 
lui continuă să fie lumină...

Noutăți în librării 
Redresoare cu semiconductoare
Lucrarea cuprinde des

crierea constructivă §i 
funcțională a redresoarelor 
cu elemente semiconduc
toare folosite în instalațiile 
de forță (clasificare, carac
teristici. parametri), cum și 
a schemelor de redresare 
realizate cu astfel de ele
mente. Se dau indicații 
practice de exploatare, a

redresoarelor și sînt .pre
zentate diferite aplicații 
industriale' ale acestora.

Cuprins : Proprietățile fi
zice ale elementelor semi
conductoare : Redresoare
cu semiconductoare (dioda 
cu seleniu, diode cu 
cuproxid, diode cu qerma- 
niu- diode cu siliciu, tiris- 
toare) ; Scheme de redre
soare Păstrarea ȘÎ monta
rea elementelor redresoa
re ; Exploatarea redresoa
relor ; Durata de functiona
rc ; Aplicațiile industriale 
ale redresoarelor cu ele
mente semiconductoare (a- 
limeniarea centralelor te
lefonice, încărcarea ba
teriilor de acumulatoare, 
instalații electronice, a- 
limentarea lămpilor cu arc, 
a emițătoarelor ra
dio, a aparatelor Ro
entgen, autoexcitarea ma
șinilor sincrone. sudarea 
cu arc).

Lucrarea se adresează 
muncitorilor și tehnicieni
lor electricieni care lucrea
ză în instalații industriale 
de putere și telecomuni
cații. (248 pag., 7,50 lei).

Teoria erorilor de măsurare 
și metoda celor mai mici pătrate

In lucrare se tratează unul din aspectele matematicilor 
aplicate care are o directă și strînsă legătură cu practica.

Prima parte a lucrării prezintă bazele teoretice ale ana
lizei erorilor de măsurare prin metode probabilistico-statis- 
tice. In parte- a doua, consacrată compensării erorilor c’e 
măsurare prin metoda celor mai mici pătrate, sînt folosite 
instrumente matematice moderne — teoria informației, teo
ria graiurilor. — ceea ce oferă cititorului posibilitatea unei 
priviri de ansamblu, ușoară, asupra principiilor metodelor 
exprese. Analizarea și prelucrarea erorilor de măsurare este 
ilustrată prin.tr-o mare varietate de exemple.

Cartea se adresează celor care prin natura profesiei 
, xecută lucrări bazate pe măsurători — ingir.c-'.ior. aslro- 
no.-.ilor. fizicienilor, geodezilor, topografilor etc. (395 pag. 
22 lei).
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Intrarca în «• aminul cul
tural din Limfa atrage nu 
numai privire® celui venit 
să-șl petreacă aici o parte 
flin 1 impui său liber, ci și 
o mai atentă luare-aminto. 
Conform unor obiceiuri rate 
s-au format în timp, aici, 
prin strădaniile dire (loarei 

mimului, M-ui.a Pădrăș» oiu, 
>i ale localnicilor s-a întoc- 

un colt etnografic, mirmit
muzeu cuprinzi nd mostre mai 
vechi sau mai
mu nc 11 și vânt i i 
locuri. Printre 
află obiecte de 
lemn, de uz 
sau utilizate în 
tumație

recente ale 
de pe aceste 
exponate se 
ceramică și 
gospodăresc 

muncă ; cos- 
spcKuliră localității, 

numismatice, lotoqra-

fii vechi, înfâțișlnd divei 
obiceiuri, sau referitoare 
activitatea căminului d< 
lungul anilor. înființat 
1972. < oftul etnografic 

la Cimpa, fără îndoială, mo
dest și eterogen, are înțe
lesuri m«ii adinei, Amona- 
jnrea lui porm-do dinAr-o pa
siune istorică și din dragos
tea pentru ceea ce a creat 
poporul fn cursul anilor.

Valea Jiului, datorită con
dițiilor geografice n-a avui un 
contact țr<’Ă skins cu re
giunile limiliofe, motiv pen* 
Iru care aici s-au conservat 
elemente folclorice, etnogra
fice. de cultură materiala 'i 
spirituală specifice omului 
de la munte. Ulterior, odală

tsp cu apariția și dezvoltarea obicei ui i legate de eveni-
lfl mirleriiului, care n imprimat montele vieții omului, logon-

e-a un impuls vieții tradiționale do mimueșli. In afara acestora
In 

do
de aid, apare și un folclor so individualizează și o linte

Să înființăm săli
și muzee etnografice !
specific muncii. Astăzi, so 
mai păstrează in localitățile 
do extremitate (Cimpa. Cim- 
pu lui Noaq) basme, legen
de. strigături, balade pin a- 
numit fel de construire a 
locuinței, do tip fortificat j

meiodii ii a Hnteielor, un a- 
nume stil, mai Interiorizat, 
al dansului, obiecte do ves
timentație >1 ornamentare a 
lor. Și, loatc aceste dovezi 
care probează, la o analiză 
de profunzime, istoria aces-

tor meleaguri, se pierd în
cet, încet lăsind loc noului. 
Doar rite va persoane se a- 
plea'4 asupra acestei culturi 
populare țUnă de sugestii 
• i poezia timpului. Iată pen
tru re coltului etnografic de 
la Gimpa I se cuvine «tim.1 
și prețuire fiind, alături de 
citeva școli, o pildă de consi
derație 
porului 
oilor.

Chta
țîn unele teorii, 
Jiului folclorul, 
datinile și obiceiurile n-ar fi 
absolut originale, ol cu ele
mente de împrumut (expli-

dacă, așa rum sus* 
In Valea 

etnografia.

cate prin fenomenul de ml- £ 
grație al oamenilor), toate £ 
aceste mărturisiri trebuie S 
depistate, culese și conser- £ 
va te pentru a cinsti geniul ? 
poporului care a știut să 5 
dea fiecărui obiect de utili- £ 
tate si o frumusețe, chiar va- S 
loarea artistică. Se cuvine £ 
m și în Valea Jiului să se ? 
încerce amenajarea unul mu- 5 
zeu etnografic. Pentru înce- ? 
put activitatea de culegere ■" 
și selectare să se concentre- £ 
ze fn jurul căminelor cultu* / 
râie, cluburilor șl școlilor, < 
u tiliz.indu-se cu consecvență £ 
banda magnetică, filmul și £ 
fotografia. JJ

Cinstea si corectitudinea
(Urmare din pog. 1)

— Și n-o mai răsturnați in 
celălalt, laceți economie do 
timp... Pe buzunarul cumpără
torilor I

Iată cum se adună agonisea
la ilicită, iată că mai sînt în
că unii lucrători necinstiți in 
comerț. Dar opinia publică, 
prin reprezentanții săi din co
misia de control obștesc, ac
ționează și scoale la iveală 
inechitatea, înșelăciunea, îna
vuțirea ilicită.

Cunoștințe 
vechi

' Unitatea nr. 46 primește 
cupărătorii intr-o ordine per
fectă. Dorind să evidențiem 
străduința colectivului de aici, 
corectitudinea și serviciul ire
proșabil, am cerut relații șe
fului de unitate. Cine sini in 
fond oamenii unității ? Gheor- 
ghe Floroiu - responsabil. 
Ion Floroiu, Gheorghe Nițu- 
lete, Maria Miloș.

...Aceste nume au mai reți
nut o dată atenția cititorilor. 
In nr. 6 923 din februarie 1972, 
„Steagul roșu" publica anche
ta „Am un frigider, 2 locuin
țe, 3 aragaze cu patru butelii 
etc. etc. Ghici ciupercă ce-s ?". 
Articolul se referea la mai 
mulți salariați ai G.L.F. Petro
șani, — toți din salul Goru- 
nești — Vîlcea care „prospe
rau" văzînd cu ochii.

După un an, ii întîlnim De 
trei dintre ei (Gh. Floroiu, Ion 
Floroiu și Gh. Nițulete) fără 
griji in aceeași unitate... care 
pare a fi model. In ancheta

afirmării
...încep pregătirile pentru 

ziua următoare. Descifrează 
formule de calcul, schițează 
conturul unui desen. Astea 
sînt temele pentru ziua de 
mîine.

Și așa, mereu, zilele se 
suprapun. Această suprapu
nere a lor este însuși lupta 
cu timpul atunci cind acti
vitatea continuă pină la in
terferența ultimei ore de 
ieri, cu prima oră de astăzi.

Intervenție 
operativă 

(Urmare din pag. 1) 

de echipă DÂNILA MOLDO
VAN acționează promt Io 
înlocuirea axei rupte. Lăcă
tușii GRIGORE BATIR, DIO- 
NISIE IACOB, IOAN CALO
TĂ, IOAN BÂNCILĂ, ajutați 
de electricienii O. SULAREÂ 
și PETRU MINEA repun lan
țul compensator de nivel in 
funcțiune cu două ore mai 
devreme.

Rezultatul : mina și-a 
realizat sarcina de plan și 
in ziua respectivă, ca și 
cind nu s-ar fi intimplat ni
mic deosebit...

1.40. pe-o parte a biletului șl... 1,80 pe cealaltă... După cum „se simte nevoia"!!.,.

Exploatarea

mai sus menționată citam i 
„Gh. Floroiu folosea la vinza- 
re și manipulare persoane ne
angajate, rude mai mult sau 
mai puțin apropiate". Sancți
unea primită sau mai bine zis, 
răsplata — a rămas in conți-' 
nuare șef de unitate, avindu-i 
aproape și pe colegii săi.

★

Deși căile de cîștiq ilicit 
s-au îngustat, totuși pe ici, 
colo se mai strecoară cile u- 
nii care nesocotesc regulile 
do conviețuire socială, norme
le de etică și echitate socia
listă — aceleași pentru toți 
membrii societății. Această 
mentalitate înapoiată, rămăși

ță a educației burgheze, a- 
ceastă practică ce poate fi nu
mită fără ocolișuri furt, trebu
ie privită cu toată exigența. 
Comisiile de control obștesc 
au datoria și dreptul de a des
coperi și trage la răspundere 
pe cei vinovați pentru nere
guli, abuzuri și acte ilicite. 
Conducerea C.L.F. este obliga
tă să ia măsuri aspre împotri
va celor care manifestă lipsă 
de răspundere față de sarci
nile sociale ce le au, sa nu 
tolereze și cu atît mai mult să 
nu înlesnească asemenea prac
tici I

Dacă eomisiile de control 
obștesc au devenit forme tot 
mai eficace de participare a 
maselor muncitoare la rezolva
rea problemelor vieții, dacă 
pătrund și descoperă lipsuri 
in desfășurarea muncii in di
ferite compartimente — cazul 
în speță — desfacerea mărfu
rilor, atunci cu atît mai mult 
se impune din partea condu
cerii G.L.F., aceeași exigentă, 
formarea unui front comun de 
luptă împotriva celor care în
calcă cu bună știință legile 
comerțului socialist, etica so
cialistă.

CALENDAR
MIERCURI. 7 FEBRUARIE

Soarele' răsare la ora 7,27 
și apune la ora 17,33. Zile 
trecute din an — 38. Zile 
rămase — 327.

EVENIMENTE
5 1973 — Bulgaria — Vi

zita ministrului de externe 
al Austriei, Rudolf Kirchs- 
chlaeger.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Explozia ; Republica: 
Lupul negru , PETRILA: O- 
piul și bîta ; I ONEA — Mi
nerul : Misiunea sublocote
nentului Sipoș ; VULCAN : 
Directorul; II PENI — Cul
tural : Marea hoinăreală ; 
Muncitoresc: A venit un sol
dat de pe front ; URICANI: 
Mărturisirile unui comisar 
făcute procurorului Rețubli-

RADIO
6 00 Muzică și actualități; 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su

marul presei ; 9,30 Viața căr
ților ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară ..Briulețul" din 
Constanța ; 10,30 Vreau să 
știu ; 11,00 Buletin de știri ; 
11,05 Formația „Shocking 
Blue"; 11,15 Litera și spiri
tul legii; 11,30 „Simfonia plo- 
ieșteană" ; 12,00 Discul zilei; 
12,30 Int.ilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Concert de prînz ; 14,00 Com
pozitorul săptămînii; 14,40
Selecțiuni (lin operein ..Lo
godnicul din lumi" ; 15,00
Buletin do știri ; 15,05 Fișier 
editorial ; 15,15 Soliști parti- 
(ipanți la concursul „Steaua 
fără nume — Floarea din gră
dină" ; 15,30 Muzică de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Al partidului drag nu
me — cintece ; 16,35 Melodii 
de George Grigoriu ; 17,00
Școala capodoperelor ; 17,30
Din cele mai cunoscute cin
tece populare; 18,00 Orele 
scrii ; 20,00 Zei c melodii pre
ferate'; 20,45 Consemnări;
21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03- -6,00 Estrada nocturna.

T V
MIERCURI 7 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 39-a ;

9,30 Micii meșteri mari ;
10,00 Telex .
10.05 Ancheta T.V. (reluare). 

„S.O.S. sau lestul ome
niei" ;

10,50 Revista literară T.V. (re-

12,05 Film serial. Pe urmele lui 
’apli'i episodul 11;

13,10 Telejurnal ;
17.30 Curs de, limba qermană. 

Lecția a 39-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Traqerea' Pronoexpres ;
18,15 Semnificații. Veniturile 

fără muncă — surse ale 
inechității și parazitis
mului social ;

18,40 Pe-un picior de plai;
19,00 Timp și anotimp în agri

cultură ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Melodia săptămînii. 
Cincinalul în patru ani 
și jumătate ;

20,03 Teleobiectiv ;
20,18 Handbal masculin: Stea

ua — Institutul de Aero
nautică Moscova in sfer
turile de finală ale Cu
pei Campionilor Euro
peni (repriza a II-a|;

20,45 Telecinemateca. Ciclul 
Jean Cabin, Suflete in 
•ceață ;

22,10 24 de ore. România in 
lume ;

22,40 Campionatele europene 
de patinaj artistic. Pro
ba de perechi. Transmi
siune directă de la Koln.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei de 
ieri ;

Maximele : Petroșani 3 
grade ; Paring 4- 4 grade.

Minimele : Petroșani — 4 
grade; Paring —3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă, cer mai mult noroS. Vînt 
slab din nord.

organizează concurs 
pentru ocuparea 

unui post de
- Șef sector aeraj 

și degazare
CONCURSUL VA AVEA LOC IN ZIUA

DE 15 FEBRUARIE 1973, ORA 9. LA SEDIUL

EXPLOATĂRII

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal al exploatării, cu sediul în orașul Uricani.

ANUNȚĂ 
concurs pentru ocuparea 

postului de

- mâistru minier principal
CONCURSUL VA AVEA LOC IN ZIUA

DE 14 FEBRUARIE 1973 ORA 10, LA SE- 

t DIUL EXPLOATĂRII MINIERE DIN VUL- 
I CAN. STR. CRIVIDIA NR. 52

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu

te de legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.

Cererile de înscriere pentru concurs se vor depune la 

biroul personal pină Ia data de 13 februarie a.c.

Informații suplimentare se pot primi zilnic intre ore

le 7—14, de la biroul personal al exploatării.

ÎNTREPRINDEREA
Dl GOSPODĂRIE 

LOCAÎIVĂ PETROȘANI 

angajează:
• un tractorist
• un mecanic auto
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele
7—15 de la biroul personal al întreprinderii, cu sediul în 
Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, telefon 1667,
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Helsinki

Reuniunea pregătitoare 
a Conferinței general-europene

HELSINKI 6 — Trimisul 
special. Dumitru Ținu, trans
mite : Reuniunea multilatera
lă de la Helsinki privind pre
gătirea Conferinței pentru se
curitate și cooperare în Eu
ropa s-a desfășurat. marți, 
în două ședințe. In continua
rea dezbaterilor privind or
dinea de zi a viitoarei con

ferințe. au fost abordate Pro
bleme ale cooperării economi
ce și culturale intereuropene. 
Au luat cuvin tul reprezentan
ții R.D.G., Belgie!. Finlandei, 
Poloniei. R F.G.. Iugoslaviei, 
Austriei. U.R.S.S., Angliei. I- 
taliei. Maltei. Cehoslovaciei, 
Canadei, San Marino și Fran-* 
tel.

Ședința comună a Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia 

și Prezidiului U. C. I.
HANOI 6 (Agerpres). — Gu

vernul R.D. Vietnam a dat pu
blicității la 6 februarie, o de
clarație privind modalitățile de 
realementare a problemei cam
bodgiene.

Relevind justețea declarați
ilor în problema cambodgiană 
făcute la 26 ianuarie de Noro
dom Sianuk, 
cambodgian,
F. U.N.C. a declarației din 28 
ianuarie 197.“ a miniștrilor 
Khieu Samphan, Hou Yuon si 
Hu Nim. făcute in numele păr
ții interioare a Guvernului Re- 
g-’ de Uniune Națională al 
Cambodgiei, precum si a unor 
de-; arat i anterioare ale
G. R.U.N.C., declarația guver
namentală a R.D. Vietnam e- 
rată că Statele Unite trebuie 
să respe--îe drepturile națio
nale fundamentale ale poporu
lui cambodgian, afacerile in
terne ale Cambodgiei trebuie 
să fie reglementate de către 
cambodgieni, fără vreo inter
venție străină. Norodom Sia-

șeful statului 
președintele

nuk. șeful statului, ©sie repre
zentantul legalității autentici
tății si continuității statului 
cambodqian, iar G.R.U.N.C., 
condus de Penn Nouth, este u- 
nicul guvern legal și autentic 
al poporului cambodgian. Po
porul vietnamez este form con
vins că lupta iustă a eroicului 
popor cambodgian, condusă de 
F.U.N.C. si G.R.U.N.C., ca si 
lupta dreaptă a poporului lao
țian, condus de Frontul Patrio
tic Laoțian, vor fi încununate 
de succes — se arată în decla
rația guvernului R.D. Vietnam, 
transmisă de agenția

☆

delegații au fost primite 
primul ministru, Fam 
Dong, cu care au avut 
vorbiri prietenești.

Delegațiile au vizitat, de a- 
semenea, Reprezentanța speci
ală a Republicii Vietnamului 
de Sud in R.D, Vietnam.

Cu prilejul unei conferințe 
de presă și în cadrul unei de
clarații comune, cele două 
delegații au exprimat, în nu
mele milioanelor de femei din 
lumea Întreagă, solidaritatea 
cu poporul vietnamez, cu lup
ta acestuia pentru menținerea 
păcii și reunificarea pașnică 
a patriei, pentru reconstrucția

de 
Van 
con-

6 
a

erate internaționale a femei
lor și o delegație a Ligii inter
naționale a femeilor care lup
tă pentru pace și libertate 
s-au aflat în vizită la Hanoi 
— informează agenția V.N.A.

In timpul vizitei, cole două

HANOT 
delegație

(Agerpres). — O 
Federației demo-

BELGRAD 6 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : La Belgrad 
a avut loc o ședință comună 
a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia 
și Prezidiului U.G.I. Au fost 
examinate probleme privind 
situația si pespectivele mun
citorilor iugoslavi care lucrea
ză temporar In străinătate. In
tr-o expunere pe marginea a- 
cestei probleme, Niko Mihalie- 
vici, membru al Prezidiului 
U.C.I., a analizat aspectele șl 
implicațiile de ordin econo
mic, social și politic ale ple
cării muncitorilor iugoslavi la 
lucru in străinătate. Docu
mentul final, adoptat In urma 
discuțiilor, recomandă măsuri
le susceptibile să diminueze

plecarea forței de muncă ca
lificată și crearea condițiilor 
pentru revenirea în tară a 
muncitorilor.

In continuare, Kiro Gligorov, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., a prezen
tat o informare despre felul 
in care se realizează progra
mul de stabilizare a econo
miei. Relevind că se constată 
o îmbunătățire a situației 
conomice, Kiro Gligorov a 
cerut o mai mare angajare a 
comuniștilor in vederea regle
mentării cit mai grabnice a 
actualei situații economice, ți- 
nindu-se scama, în primul 
rind, de problemele vitale a- 
le oamenilor muncii.

e-

Parisul a fost propus ca loc
de desfășurare a conferinței

asupra Vietnamului
HANOI 6 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Democrate 
"Vietnam și guvernul Statelor 
Unite ale Americii, în nume
le părților semnatare ale a- 
corduiui de încetare a războ
iului si restabilire a păcii in 
Vietnam, au căzut de acord 
să propună Parisul ca loc de

desfășurare a conferinței inter
naționale asupra Vietnamului, 
care urmează să fie convoca
tă la 26 februarie 1973 — a- 
nuntă agențiile V.N.A. și A- 
ssociated Press. In această 
problemă, ele urmează să se 
consulte cu părțile menționa
te în articolul 19 al acordului.

Convenția națională 
a Partidului Socialist din Japonia

TOKIO 6 (Agerpres). — 
La Tokio se desfășoară, înce
pi nd de marți, Convenția na- 
•—-C.â a Partidului Socia- 
list din Japonia. principale 
formațiune a opoziției. In ca
drul reuniunii, care va dura 
trei zile, va fi prezentat pro
iectul programului de acțiu
ne ne acest an Si se va pro
ceda la alegerea noii condu
ceri a partidului.

In centrul discuțiilor se 
vor situa relațiile P.S.J. cu 
Partidul Comunist, care la

alegerile legislative din de
cembrie a repurtat după cum 
se .știe, un remarcabil succes, 
devenind a doua forță poli
tică a opoziției. Proiectul de 
program subliniază necesita
tea realizării unui front unit 
al formațiunilor opoziției îm
potriva Partidului liberal-de
mocrat de guvernămînt, o- 
biectivul apropiat principal 
eonstituindu-1 cucerirea ma
jorității în Camera Consilie
rilor (superioară) la alegerile 
ce se vor desfășura anul 
itor.

vi-

SPORT • TELEX
Astăzi, cu începere ^e la 

ora 19.30 în =Aia sporturilor 
Victoria din Ploiești se întîl- 
nesc, in primul meci din ca
drul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni“ 
la handbal masculin, echipe- 

și MAI 
este 

în

le Steaua București 
Moscova. Partida retur 
programată la Mosoova, 
ziua de 15 februarie.

categ. 74 kg: Ruslan Așura- 
liec (U.R.S.S.) — pe - ’
s-a situat Ludovic 
(România) i categ. 
Aleksandr Iluridze 
— luptătorul român 
Iorga a ocupat locul ~ 7 ; 
teg.

★

locul 11 
Ambruș 

82 kg: 
(UJt.S.S.) 

1 Vasile 
ca- 

teg7~ 90 kg : V. Peterson 
(S.U.A): oateg. 100 kg: Vla
dimir Guliutkin (U.R.S.S.); 
categ. peste 100 kg: Nodar 
Modevadze (U.R.S.S.).

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La Tbilisi, s-au încheiat în
trecerile turneului internatio
nal de lupte libere, la care 
au participat sportivi din Bul
garia, Cuba. R.D. Germană, 
Iran. Mongolia, Polonia. Un
garia. România, Turcia, S.U.A. 
și U.R.S.S.

Iată câștigătorii competiției i 
categoria 48 kg : Hasan Isaev 
(Bulgaria); categ. 52 kg > A- 
leksandr Ivanov (U.R.S.S.) — 
luptătorul român Emil 
s-a clasat pe locul 12; categ. 
57 kg: .
(U.R.S.S.); categ. 62 kg: Ba
tal Gadjiev (U.R.S.S.); categ. 
68 kg : Kazem Golemi (Iran);

Butu

Ilia Legașvîli

★

Ineepînd de astăzi și oină 
simbătă. inclusiv, pe patinoa
rul „23 August” din Capita
lă se vor desfășura întreceri
le ultimului tur al campiona
tului republican de hochei pe 
gheață.

Astăzi, în prima zi a com
petiției. cu începere de la 
ora 16,30. se vor întâlni for
mațiile Dinamo Bucureșit și 
Sport Club Miercurea Ciuc, 
iar în continuare se Va dispu
ta partida dintre echipele 
Steaua București și Dunărea 
Galați.

(Agerpres)

Sesiunea Consiliului Ministerial al 0. II. A.
ADDIS ABEBA 6 (Ager

pres). — Consiliul Ministerial 
al Organizației Unității Afri
cane, reunit la Addis Abeba, 
și-a deschis lucrările prin- 
tr-o condamnare generală a 
colonialismului portughez și 
a Rhodesiei și printr-un a- 
pel unanim la solidaritatea 
statelor africane cu Zambia.

Conform programului, al
cătuit anterior, cea de-a 20-a 
sesiune a Consiliului Ministe
rial al O.U.A. trebuia să fie 
consacrată, în exclusivitate, 
examinării problemelor ad
ministrative și financiare a- 
le organizației, dar, în urma

evenimente înregis- 
continentul african,

ultimelor 
trate pe . . . 
aspectele politice s-au impus 
net, încă .
arărilor, ca element dominant 
al dezbaterilor. In acest sens, 
împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie I, care a rostit cuvîntul 
inaugural, s-a referit la si
tuația mișcărilor de eliberare 
din Africa după asasinarea lui 
Amilcar Cabrai și 6-a pro
nunțat pentru acordarea u- 
nui sprijin susținut forțelor 
patriotice din teritoriile a- 
fricane aflate încă sub domi
nație colonială. „Africa este 
chemată să-și aducă o și mai

din prima zi a lu-

mare contribuție la realizarea 
telurilor urmărite de Amil
car Cabrai — libertatea Și in
dependența tării sale, victo
ria finală a tuturor mișcări
lor de eliberare de Pe conti
nent" — a spus împăratul E- 
tiopiei.

Referindu-se Ia recentul di
ferend rhodesiano-zambian 
(guvernul rhodesian a închis 
frontiera cu Zambia) — 
de-a doua temă politică 
dezbaterilor din cadrul 
tualului Consiliu

cea 
a 

ac- 
Ministerial 

— Haile Selassie I a arătat 
că ..Zambia poate conta 
sprijinul întregii Africi".

pe

© Președintele în funcțiu
ne aJ Consiliului de Securi
tate a numit luni pe repre
zentanții Austriei, Indone
ziei, Perului și Sudanului ca 
membri ai Misiunii Națiuni
lor Unite, care urmează să se 
deplaseze în Africa pentru a 
examina situația creață 
frontiera dintre Zambia 
Rhodesia de Sud.

Q Vicepreședintele Statelor 
Unite. Spiro Agnew, a sosit 
marți la Djakarta, pentru o 
vizită oficială de două zile 
în Indonezia, în cadrul căreia 
va conferi cu președintele ță
rii gazdă, generalul Su
harto, și cu o serie de oficia
lități asupra situației actual© 
din această zonă, în condiți
ile semnării acordului pri
vind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

nifere din zona Limbourg — 
Lambusart, peste 1 000 de mi
neri belgieni au declarat la 
5 februarie, o mișcare reven
dicativă. Greviștii cer înce
tarea imediată a concedieri
lor, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață.

• Ministrul italian al afa
cerilor externe, Giuseppe Me
dici, aflat într-o vizită oficia
lă in Arabia Saudită, a avut 
o întrevedere cu omologul 
său, Omar Sakah. In legătură 
cu aceasta, ministrul de ex
terne saudit a declarat, în ca
drul unei conferințe de pre
să, că dialogul a fost fruc
tuos, relațiile dintre cele do
uă țări, fiind cordiale.

• In cadrul vizitei pe care 
întreprinde in Israel, mi

nistrul brazilian al afacerilor 
externe, Mario Gibson Barbo
sa. a fost primit <lp președin
tele Zalman Shazar. F.l a con
ferit, de asemenea, cu minis
trul dp externe israelian. Ab
ba Eban.

• Primul ministru libanez, 
Sacb Salam, a avut o între
vedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru E- 
liberarca Palestinei — rela
tează agenția France Presse.

jț) O altă bombă a explo
dat in Cipru, in cursul nop
ții de luni spre marți — in
formează agenția Associated 
Press. Noua explozie s-a pro
dus în orașul Paphos. în fata 
locuinței unui deputat. Nu 
au fost înregistrate victime.

• In semn de protest față 
de hotărîrea autorităților <?e 
a închide, spre sfîrșitul a- 
cestui an, exploatările carbo-

Redacția și adeafoistrafra ziarului > Petroșani strada RepubMcit Nc. 90 telefon» 1662

• Guineea a extins limita 
apelor sale teritoriale de la 
5,5 kilometri la circa 241 ki
lometri — a anunțat postul 
de radio Conakry, subliniind 
că dreptul asupra apelor teri
toriale este identic cu cel a- 
supra teritoriului național și 
a spațiului aerian, toate a- 
cestea incadrindu-se in prin
cipiile suveranității.

• Comitetul director al U- 
niunii camerelor de comerț 
renane, reunit recent la Rot
terdam, a apreciat că, la în
ceputul deceniului viitor, se 
vor încheia lucrările de cons
trucție și dezvoltare a unei 
rețele navigabile de mare ca
pacitate pe continentul eu
ropean — inclusiv canalul 
dintre Rin și Dunăre.

• Ministrul panamez 
dezvoltării agroalimentare. 
Gerardo Gonzalez, a inminat 
unor familii de țărani din 
provincia Chirigui, in vestul 
republicii, 86 titluri de pro
prietate asupra pămintului. 
Acțiunea se înscrie în cadrul 
amplului program de amelio
rare a situației țăranului pa
namez. inițiat dc guvernul 
Omar Torrijos — relevă Pren- 
sa Latina.

al

_ • De la 22 ianuarie, data 
începeri) erupției Vulcanului 
islandez Helgafell, suprafața 
insulei Heymaey a crescut cu 
aproape 2 kilometri pătrați, 
iar punctul cel mai apropiat 
de portul Vestmannaeyjar al 
..noului pămînt" este la o dis
tanță de 400 metri. Există, 
astfel, temerea ca lava, care 
se scurge încă din craterul 
vulcanului, să blocheze com
plet portul și acvc6ul nave
lor.

0 moțiune 
a P. C. 
Italian

ROMA 6 (Agerpres). — 
Partidul Comunist Italian a 
cerut, lntr-o moțiune supusă 
Camerei Deputaților, aplica
rea unei politici care să per
mită folosirea tuturor forțe
lor economice și sociale pen
tru progresul național al Ita
liei, transmite agenția ANSA. 
Moțiunea face parte dintr-o 
vastă dezbatere, care se des
fășoară zilele acestea, cu 
privire la politica generală a- 
asupra veniturilor. In terme
nii moțiunii, se exprimă do
rința ca guvernul să 6e an
gajeze în definirea „unui pro
gram general de dezvoltare, 
în cadrul coexistenței pașnic© 
și al cooperării economice in
ternaționale".

încheierea
Consiliului 

al C.
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Consiliul ministerial al Pieței 
comune, ale cărui lucrări s-au 
încheiat, luni noaptea, la Bru
xelles, a holărit să acorde 
Comisiei executive mandatul 
în vederea negocierii unui a- 
cord de schimburi libere cu 
Norvegia — țară care, in ur
ma unui referendum național 
a refuzat aderarea la C.E.E. Se 
crede că viitorul acord va 
cuprinde în esență, uncie în
lesniri tarifare pentru expor
turile norvegiene de pește 
congelat în țările comunității, 
precum și lichidarea treptată, 
în timp de șapte ani, a laxelor 
vamale impuse aluminiului Im
portat din Norvegia. Potrivit

lucrărilor
ministerial
E. E.
agenției Reuter, in cadrul re
uniunii ministru) de externe 
britanic, Alec Douqlas-Home, 
— întors din recenta vizită 
întreprinsă, împreună cu pre
mierul Edward Heath, la Wa
shington — a făcut cunoscută 
preocuparea S.U.A. față de 
menținerea deficitului balanțe! 
de plăți americane. Deși a 
lansat un apel partenerilor din 
C.E.E. să „manifeste înțelege
re" fată de „sensibilitatea" 
S.U.A. în acest domeniu, el a 
afirmat că Washingtonul tre
buie convins de faptul că de
ficitul din schimburile comei* 
ciale cu Piața comună este co 
totul minor in comparație ca 
cel înregistrat cu Japonia san 
Canada.

Discursul președintelui Allende
în legătură cu programul electoral

al coaliției guvernamentale de stînga
SANTIAGO DE CHILE 6 

(Agerpres). — „Viitoarele a- 
legeri legislative, programate 
pentru luna martie, vor re
prezenta începutul luptei îm
potriva reacțiunii și imperia
lismului" — a declarat pre
ședintele Salvador Allende, 
cu prilejul unui discurs con
sacrat expunerii platformei 
electorale a coaliției guver
namentale de stingă.

Președintele a subliniat 
„necesitatea înlocuirii actua
lului Congres, alcătuit din 
două Camere, cu un parla
ment popular unicameral. 
Noul președinte al Republicii, 
care urmează să fie ales con
comitent cu membrii acestui 
parlament, va avea atribuția 
de a-1 dizolva, dacă va con
sidera necesar".

Precizînd că actualele pro
bleme economice ale statului 
chilian sînt, în cea mai mare 
parte, o moștenire de la gu
vernele precedente și un re
zultat al manevrelor sedițioa
se ale reacțiunii interne și 
externe, președintele Allende 
a arătat că, în ceea ce pri
vește dezvoltarea economică

Creșterea 
costului vieții 
în Paraguay

ASUNCION 6 (Agerpres). 
— Confederația paraguayanâ 
a oamenilor muncii (C.P.T.), 
cea mai importantă centrală 
sindicală din țară — a dat 
publicității un comunicat ca
re relevă că, în Paraguay, 
costul vieții cunoaște o creș
tere nemaiîntâlnită pînă în 
prezent Sînt afectate, în a- 
cest sens, produsele de pri
mă necesitate — carnea, ore
zul. laptele, pîinea etc. — ale 
căror prețuri au atins cifre 
ce depășesc posibilitățile ma
teriale ale claselor sociale 
medii paraguayene. Cotidia
nul de mare tiraj „La Tribu
na", care apare la Asuncion, 
a publicat zilele trecute un 
editorial, solicitând guvernu
lui Alfredo Stroessner să ia 
„măsuri practice urgente pen
tru a împiedica permanenta 
creștere a costului vieții în 
țară, ce afectează, în princi
pal. păturile cele mai sărace 
ale populației paraguayene1*.

CRIZA DOLARULUI
BONN 6 (Agerpres). — Ban

ca centrală a R.F. a Germani
ei a anunțat, marți, că va con
tinua să cumpere dolari S.U.A. 
pentru a sprijini menținerea 
parității valutare a acestei mo
nede pe piața de devize din 
Frankfurt pe Main — infor
mează agenția. Reuter. Marti 
dimineața, prețul dolarului a 
scăzut din nou la nivelul mi
nim, fiind cotat la 3,15 mărci 
vest-germane, ceea ce necesi
tă intervenția Bupdesbank-ului, 
care, pentru a evita căderea 
sub acest plafon a monedei a- 
mericane, a cumpărat 1 mili
ard de dolari.

★

TOKIO 6 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu. trans
mite : Scăderile vertiginoase 
la bursa din Tokio, fără pers
pective de îmbunătățire a si
tuației și tranzacțiile masive 
de dolari (în ultimele cinci zile 
banca națională a cumpărat — 
pentru a sprijini dolarul — 
500 milioane de dolari) au 
creat in Japonia o situație di
ficilă pentru yen.

a țării, se preconizează, în 
continuare, instituirea contro
lului de stat asupra unor mari 
întreprinderi și monopoluri.

Șeful statului chilian a re
levat existența unui plan de 
investiții care prevede. în 
principal, dezvoltarea indus
triilor alimentară, textilă și 
farmaceutică, alocarea ma
terialelor și a fondurilor ne
cesare pentru construirea de 
școli și spitale, precum și a 
altor edificii de interes ob
ștesc, încurajarea dezvoltării 
întreprinderilor aducătoare de 
devize, precum și o mai bună 
utilizare a resurselor natu
rale ele țării. „Dispunem de 
aproximativ 600 milioane de

dolari pentru realizarea aces
tui plan" — a spus președin
tele Allende.

O altă componentă a plat
formei electorale a coaliției 
guvernamentale de stînga o 
reprezintă lupta împotriva 
inflației. In acest domeniu, se 
preconizează eliminarea defi
citelor fiscale prin sporirea 
sumelor percepute de la pă
turile avute ale populației- 
„Bogății sînt aceia care tre
buie să plătească pentru bă-» 
tăi ia împotriva inflației și n® 
cei săraci" — a spus președin
tele Allende. In ceea ce pri
vește sectorul rural, el s-a pro
nunțat pentru înfăptuirea ip 
nei noi reforme agrare.

PRAGA (Agerpres). — 
Renumita fabrică de creioane 
„ Koh-I-Nor“ din Cehoslo
vacia, considerată printre ce
le mai vechi și mai mari u- 
nități de acest gen din lume, 
a produs, de la înființarea 
sa in 1847, o cantitate de 
creioane care, puse cap Ia 
cap. ar putea acoperi dis
tanța de la Pămint la Lună. 
Este, de asemenea, semnifi
cativ faptul că diversele ti
puri de creioane produse de 
această fabrică se vînd in 
peste 80 de țări de pe toate 
continentele.

PARIS (Agerpres). — 
Organizația vest-europeană 
de cercetări spațiale 
(E.S.R.O.) a anunțat că a 
perfectat contracte in valoare 
de aproximativ 12 milioane

IV-A", vor permite astfel, 
dublarea numărului comu
nicațiilor, asigurind trans
miterea a 14 000 de comu
nicații telefonice simultan, 
față de numai 240, cite se 
realizează in prezent.

WASHINGTON (Agerpres). 
— Directorul Biroului Fe
deral al Narcoticelor din 
S.U.A. a anunțat arestarea 
a șase traficanți de droguri, 
asupra cărora a fost găsită 
o cantitate de 6 kg heroină 
pură, de proveniență mexi
cană. Cantitatea de heroi
nă este estimată la suma de 
3,4 milioane dolari.

ROMA (Agerpres). — In
tre 28 și 30 martie, va a- 
vea loc, la Viena, o reuniu
ne a responsabililor de-

FAPTUL DIVERS 
PE GLOB

dolari cu trei grupuri de fir
me vest-europene, in scopul 
înlocuirii sistemelor de cal
cul ale Centrului vest-euro- 
pean de operațiuni spațiale 
(E.S.O.C.) din Darmstadt (R.F. 
a Germaniei) și ale Centru
lui de cercetări și de tehno
logie spațială (E.S.T.E.C.) de 
la Noordwijk (Olanda). No
ile sisteme vor fi instalate 
în cursul anului 1974.

STRASBOURG (Agerpres). 
— Numeroși pești fără via
ță plutesc pe apele Rinului, 
intre localitățile Marckols- 
hein și Gertsheim. din de
partamentul Rinului Inferior, 
în estul Franței. Noua deci
mare a peștilor este rezul
tatul poluării îluviului de că
tre un produs deosebit de 
toxic, care ar putea îl 
mercurul. Produsul, care a 
determinat deja otrăvirea 
peștilor în amonte de zona 
afectată acum, ar putea pro
veni de la o uzină elveția
nă. și ar putea acționa chiar 
și la o asemenea depărtare. 
Această supoziție este spri
jinită de faptul că un ase
menea efect s-a produs, in 
numeroase rinduri, In cursul 
ultimilor ani.

LIMA (Agerpres). — Noi 
sateliți de telecomunicații 
vor fi plasați pe orbită în 
1975 — anunță comunica
tul dat publicității la Lima, 
la încheierea lucrărilor Con
ferinței Consorțiului Inter
național pentru Telecomu
nicații prin Satelit (Intel
sat). Noii sateliți „Intelsat-

partamentelor ministeriale 
de protejare a mediului am
biant din țările Europei oc
cidentale. Discuțiile se vor 
purta în lumina concluziilor 
Conferinței Națiunilor Uni
te de la Stockholm din iunie 
1972. Dezbaterile se vor gru
pa în jurul a trei rapoarte 
principale, și anume amena
jarea mediului, inclusiv a 
zonelor turistice, măsuri de 
protecție la nivel interna
tional și informarea, educa
rea și formarea în domeniul 
ecologiei. I-a încheierea con
ferinței, delegații vor adre
sa o rezoluție Consiliului 
Europei, în care vor fi inte
grate principalele puncte 
înscrise în programul orga
nizației.

BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres). — In urma epi
demiei de gripă, numărul 
salariaților afectați de a- 
ceastă boală din transpor
turile urbane ale orașului a 
depășit 15 la sută. Din acest 
motiv, autoritățile munici
pale au fost nevoite să sus
pende unele trasee de trans
porturi ir cadrul orașului 
si să închidă 11 intrări în 
metro, neavînd casieri șl 
controlori suficient!.

GENEVA (Aqernres). — 
Potrivit datelor publicate de 
Biroul federal de statistică 
al Elveției în această țară 
în anul 1972 au avut loc 
77 700 de accidente rutiere 
în urma cărora și-au pierdui 
viața 1 723 de persoane. Iar 
36 700 au fost rănite.
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