
Scrisoarea de mulțumire a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a 
zilei de naștere si împlinirii a 10 de ani 
de activitate in mișcaica revolution uă 
și in rindnrlle partidului nostru comunist, 
lovaiâsttl Nicolae Ceausesc u secretar qc 
neral al Partidului Comunist Român pre
ședintele Consiliului de Stal al Republi
cii Socialiste Romania, a primii un mare 
număr de sciisori șl telegrame din paitoa 
organelor și organizațiilor de partid a or
ganizațiilor obștești a instituțiilor do stal, 
a oanienlloi muncii din întreaga lată — 
muncitori țărani intelectuali. tineri și 
sîrslnici bărbat) și teniei români ma 

îiari, germani și dr alte națion ’lilățl 
membri și neroemhri de paitid - caro a» 
ținut să-i adreseze felicllătl șl urăil de 
sănătate fericire siață îndelungată si pu
tere de muncă pentru a conduce parii 
dul și statul nostru spre gloria șl pros
peritatea patriei șl a poporului român.

Tuturor color ce i-au scris cu acest pri
lej. tovarășii) Nicolae Ceausescu le adre-

scazâ următoarea scrisoare de mulțumire : 
..Doresc să mulțumesc pe această cale 

tuturor activiștilor de pailld si de stal, 
orqanizațilior do partid și ohștcșll, insti
tuțiilor de slat, tuturor oamenilor muncii 
care, prin telegrame sau scrisori, m-aii 
felicitai și mi-an adresat uiăii cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări i zilei mele d? 
naștere șl împlinirii a 10 de ani dc aclivl- 
lale in mișcarea revoluționară din țara 
noastră.

Consider toate aceste manifestări drept 
o expresie a dragostei șl încrederii co
muniștilor. a întregului popor, in Partidul 
Comunist Român — în rindurile căruia 
am crescut și ni-am formal ca roililanl re
voluționar —. a hotărirli oamenilor mun
cii de a înfăptui și în viilor politica inter
nă și externă a partidului șl statului nos
tru de a asigura triumful niărclcloi idealuri 
alo socialismului și comunismului în Ro
mânia".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Ședința Comitetului Executiv
al C. C

COMUNICAT I

avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C C al P.C.R.. 
tovarășul Nicolae Ccaușescu. secretar 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv împreună cu

In ziua de 13 februarie 1973 a
prezidată 
general

guvernul

de 
al

au 
luai în dezbatere Informarea preliminară cu privire 
la îndeplinirea planului de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România în anul 1972. 
Comitetul Executiv a apreciat că. în cursul anului 
care a trecut, s-au depus eforturi susținute dc către 
oamenii muncii, de organele si organizațiile de par
tid, ministere, consilii populare si au fost obținute 
rezultate remarcabile. în toate domeniile activității 
economico-socialc. realizîndu-se și depășindu-se pla
nul pe anul 1972. Succesele obținute in primii doi 
ani ai planului cincinal dau garanția că se vor înde
plini angajamentele asumate de oamenii muncii de 
a înfăptui sarcinile cincinalului înainte de termen.

Comitetul Executiv adresează mulțumiri oame
nilor muncii, organizațiilor județene de nartid și 
tuturor comuniștilor, ministerelor, consiliilor popu
lare județene, tuturor organizațiilor economice pen
tru activitatea rodnică desfășurată în vederea rea
lizării planului pe 1972.

Apreciind că există toate premisele ca planul 
pe 1973 să se realizeze în bune condiții. Comitetul 
Executiv stabilește să se îa în continuare 
pentru aplicarea consecventă în viață a 
prevăzute de plenara Comitetului Central 
din noiembrie 1972.

Tn continuare. Comitetul Executiv a

masuri 
sarcinilor 
al P.C.R.

dezbătut 
raportul Comisiei guvernamentale care a anchetat 
cauzele accidentului de la exploatarea minieră Urî- 
eani din 2 noiembrie 1972. Din analiza împrejurări
lor care au condus la producerea accidentului rezul
tă în mod cert că acesta a fost determinat de o ex
plozie de gaz metan, datorită încălcării normelor 
de securitate a muncii. Comitetul Executiv a stabi
lit — ne baza analizării situației de la mina Uricani

și în lumina concluziilor și indicațiilor date de secre
tarul general al partidului la întâlnirea cu minerii 
din Valea Jiului din cursul anului 1972 — măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea activității generale, 
la întărirea disciplinei și a simțului de răspundere 
atit al cadrelor de conducere, cit si al fiecărui mun
citor în parte. S-a stabilit ca Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei să treacă la întocmirea unui 
program pentru toate minele din România în care 
să se prevadă măsuri concrete care să evite în viitor 
astfel de situații. Programul respectiv să fie discutat 
cu minerii, cu centralele industriale, precum și în 
colegiul ministerului și supus spre aprobare Consi
liului de Miniștri.

Analizînd răspunderile care au dus la declanșarea 
accidentului, Comitetul Executiv a aprobat recoman
dările comisiei privind sancționarea unor cadre de 
conducere care se fac vinovate. Pentru răspunderile 
care le revin. Comitetul Executiv dă avertisment 
conducerii Ministerului Minelor, Petrolului și Geologi
ei și atrage atenția Ministerului Muncii și Inspecției de 
Stat pentru Protecția Muncii. De asemenea, Comi
tetul Executiv atrage atenția Comitetului munici
pal de partid Petroșani și Comitetului județean de 
partid Hunedoara în legătură cu neajunsurile în ac
tivitatea lor și le obligă să ia toate măsurile pentru 
îmbunătățirea vieții de partid, a muncii politico-e
ducative în rîndul minerilor. Comitetul Executiv re
comanda Consiliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România să analizeze activitatea or
ganizațiilor sindicale din exploatările miniere în 
vederea îmbunătățirii muncii educative și urmăririi 
mai ferme a modului cum se respectă normele de 
securitate a muncii în acest sector.

Comitetul Executiv a hotărît să convoace Plena
ra Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân pentru ziua de 1 martie 1973.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente.

Comisia guvernamentala in
stituită in scopul determinării 
cauzelor <_așp au generat acci
dentul cqleeiiV 'de munca ce 
a avui ioc la exploatarea mi
niera Uricani la data de 2 no
iembrie-1972, analizînd - u 
sprijinul unor specialiști <iin 
producție, clin cercetarea știin
țifică și invățăininlul superi
or minier — toți factorii ■ are 
au concurat la producerea a- 
cestuia a stabilit că acciden
tul a avut loc datorita unor 
grave Încălcări ale prevederi
lor normelor de tehnica secu
rității muncii in subteran.

Astfel, datorită efectuării — 
împotriva celor mai elementa
re reguli — a unei interven
ții la un aparataj electric a- 
flat sub tensiune s-a produs o 
scinteie electrică ce a aprins 
gazul metan acumulat in aba
tajul respectiv, declanșind pa
tru explozii succesive in ai‘.e 
abataje. Acumularea de gaze 
a fosl posibilă datorită faptu
lui că operațiunea de înlocuire 
a tuburilor de aeraj s-a efec
tuat in condițiile opririi insta
lației de ventilație, lucru in
terzis prin normele tehnice in 
vigoare.

Analiza a evidențiat că cei 
însărcinați să efectueze on- 
trolul prezenței metanului la 
locurile de muncă și al respec
tării regulilor de protecția 
muncii, nu și-au făcut datoria, 
ceea ce a favorizat produce
rea accidentului.

Comisia a elaborat un pro
gram de măsuri tehnico-org i- 
nizatorice în vederea reluării 
lucrului in deplină securitate 
in zona avariată. De aseme
nea, au fost adoptate măsuri 
privind punerea in funcțiune 
a unei noi spații principale de 
aeraj pentru deservirea între
gii mine, încadrarea cu perso
nal de specialitate pentru veri
ficarea instalațiilor electro
mecanice, realizarea unei in
stalații pentru dubla alimen
tare cu energio electrică etc.

O parte dintre aceste măsml 
au fost executate, iar altwlo 
sint in < urs de realizare.

Constatările, concluziile și 
măsurile tehnice, organizato
rice și dc întărirea discipli
nei stabilite de Comisia gu
vernamentală au fost dezbă
tute cu cadrele de conducere 
ele la toate unitățile miniere 
din Valea Jiului în vederea 
prevenirii unor accidente si
milare.

Avînd in vedere răspun
derea pentru încălcarea gra
vă a dispozițiilor legale pri
vind securitatea muncii, une
le cadre de conducere și con
trol ale minei Uricani. in
clusiv ing. N. Nicorici. fost 
director al exploatării, au fost 
deferite organelor de urmări
re penală și de justiție. Pen
tru abateri dc la disciplina 
muncii și neîndeplinirea unor 
atribuții dc serviciu ce le re
veneau în domeniul protecției 
muncii, mai multi salariați 
ai minei Uricani. Centralei 
cărbunelui Petroșani și ai mi
nisterului de resort au fost a- 
mendați contravențional și 
sancționați disciplinar.

Pentru îndeplinirea necores
punzătoare a sarcinilor pri
vind urmărirea și controlul 
aplicării măsurilor stabilite 
în vederea creșterii gradului 
de securitate a activității în 
subteran, Comisia guverna
mentală a recomandat elibe
rarea inginerului Ion T.ăză- 
rescu din funcția de adjunct 
al ministrului minelor, petro
lului și geologiei și trimiterea 
lui în producție. Totodată, 
Comisia a recomandat să se 
dezbată in Colegiul Ministe
rului Minelor. Petrolului și 
Geologiei și la toate unități
le miniere cauzele care au 
generat accidentul colectiv de 
muncă de la mina Uricani. 
precum și masurile ce au fost 
stabilite pentru prevenirea 
hnor accidente asemănătoare.
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Acțiuni patriotice
O acțiune importantă 

de colectare a flerului 
vechi s-a organizat in 
înlimpinarea „Zilei cefe
riștilor". dc către colectivele 
districtelor din cadrul secți
ei I 4. care in perioada 1 —10 
februarie au colectat. încăr
cat și expediat oțclărillor hu- 
nedorene 80 tone iier vechi, 
acțiune in fruntea căreia au 
stal districtele Petroșani șf 
Călan.

Adunări
Astăzi, cu p.. —jul apropi

atei sărbători a „Zilei cefe
riștilor", oamenii muncii din Va
lea Jiului comemorează glo
rioasa luptă revoluționară a 
muncitorilor petroliști și cefe
riști. Lo Casa de cultura din 
Uricani, la clubul s:ndicatelor 
din Lupeni. Vulcan. Aninoaso, 
(la ora 17), in sala de apel 
a minei lonea și în sala fes
tivă a minei Petrila, au loc a-

Locomotive reparate 
din materiale 
economisite

a-Acoidind o deosebită 
tențle consumului de materi
ale, personalul de atelier al 
depoului C.F.R, Petroșani, 
ca cel din echipele conduse 
de GRIGORE GIOCIRLAN șl 
NICOI AE CAZAN, au reușit 
ca sub conducerea maiștri
lor IOAN CRIȘAN și NICO- 
I AE CETERAȘ, să repare do
uă locomotive cu abur folo
sind in acest scop numai ma
teriale economisite in peri
oada de la începutul anului.

Repararea cu spălare a lo
comotivei 
cclela nr. 230 111 cu spălare 
și revizie ' 
de calitate, cu materiale 
conomisile, 
mai mult 
înaltul nivel de răspundere 
a personalului de atelier al 
depoului.

n r. 230 105 șj a-

in condiții optime 
e- 

dovedesc odată 
buna pregătire.

festive
dunâr. ‘estive la core vo fi pre
zentată conferința „40 de ani 
de la luptele muncitorilor 
ceferiști si p? --’ ști". In înche
iere, formațiile artistice de a- 
matori (orchestre de muzică 
populară, soliști, formații de 
dansuri) vor oferi spectacole 
bogate, omagiind in acest fel 
însemnătatea istorică a lup
telor muncitorești din februa
rie 1933.
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economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1972
In anul 1972, oamenii mun

cii. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, an
gajați in marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea 
planului cincinal înainte de 
termen, au obținut noi și im
portante realizări in înfăptui
rea programului stabilit de 
Conqresul al X-lea și Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Obiectivele fundamentale a- 
le dezvoltării economico-soci- 
alo ne anul 1972 și pe primii 
do; am ai cincinalului au fost 
îndeplinite în bune condițiunr 
a crescut potențialul economic 
a< țării ; a continual procesul 
de modernizare a structurii

producției materiale; au fost 
mai bine valorificate resurse
le economiei naționale ; a spo
rit productivitatea muncii so
ciale și eficiența economică 
generală ; s-a extins participa
rea României la schimburile e- 
conomice internaționale, la 
colaborarea și cooperarea e- 
conomică și lehnico-științifică. 
Pe baza dezvoltării producției 
materiale, a creșterii susținute 
a venitului național, a conti
nuat să se îmbunătățească ni
velul de trai al întregii popu
lații.

Dezvoltarea de ansamblu a 
economiei naționale in 
1972 și în 
cincinalului 
sintetic de

anul 
primii doi ani ai 
este caracterizată 
următoarele datei

de : 1970 1971

In % fața de plan

Produsul social
Venitul național
Volumul to’al al investițiile 
din fondurile rentralizate ale 
<iaf.il .'ir
Numărul salariaților
Producția
Producția
tai
Producția
Volumul 
transportate cu mijloace de 
folosință qenerală
Volumul comerțului exterior 
Productivitatea muncii pe un 
salariat în industria republi
cană
Veniturile din salarii
Veniturile bănești ale familii' 
lor de țărani obținute de la 
sectorul socialist
Veniturile totale reale ale 
populației
Vinzările de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist 
Cheltuieli pentru acțiuni so- 
cial-culfurale de la bugetul de 
stal

globală industrială 
de construcții-mon-

qlobală agricolă 
total al mărfurile)

109.3
110,0

Ministerul Energiei Electrice 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei
Ministerul Industriei Metalur
gice
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii
Ministerul Industriei Chimire 
Ministerul Economici Foresti
ere și Materialelor de Con
strucții
Ministerul Industriei Ușoare 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor 
(activitatea industriala) 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor
Unitățile industriale ale con
siliilor populare

100,3

101,6

101,0

101,0
101,9

101.2
105,4

96,9

103,2

103,2

122,6
110.2
124,7

119,5
130,0

107,5
109,0

114,5
125,3

113,4
115,1

107,1
106,4

119,0

116,0

117,3

I. Industrie
In anul 1972, industria a con

tinuat să se dezvolte in rit
muri înalte; s-a îmbunătății 
structura și calitatea produc
ției ; a crescut gradul de pre
lucrare și valprificare a mate
riilor prime și materialelor.

Producția globală industrială 
realizată in anul trecut a fost 
de 373,7 miliarde lei, cu 39 
miliarde lei mai mare der.it

fost

107,4

106,5

106,3

109,5

in 1971 ; planul a
nit in proporție de 101,4 la 
suta, cu o depășire de 5,1 mi
liarde lei. Ritmul mediu anu
al de creștere in anii 1971 — 
1972 a fost de 11,7 la sută.

Principalele ministere și uni
tățile industriale ale consilii
lor populare și-au îndeplinit 
planul la producția globală pe 
1972 astfel :

In principalele ramuri 
industriei, producția 
sporit astfel:
Nivelul anului 1972 
de ;

ale
globală a

in % fată

termicăEnergia electrică și 
Combustibil 
Metalurgia feroasă 
Metalurgia neferoasă 
Construcții de mașini și pre
lucrarea metalelor
Chimia
Materiale de construcții 
Exploatarea și prelucrarea 
lemnului
Industria ușoară 
Industria alimentară

O creștere mai mare a pro
ducției s-a înregistrat în sub
ramurile : metalurgia oțeluri
lor speciale, electrotehnica și 
electronica, mașini-unelte, me
canica fină și optica, construc
ții navale, fibre și fire chimi
ce, materiale plastice și rășini 
sintetice.

In anul 1972 a continuat pro 
cesul de îmbunătățire a re
partiției pe teritoriu a indus
triei, sporind in ritm superior 
mediei pe economie potenția
lul industrial in județele mai 
puțin dezvoltate din f."-:*

1970 1971

110,7
103,5
113.4
103.5

134.3
129,1
121.4

Producția 
in 1972

vedere economic, 
industrială realizată 
depășește nivelul celei din a- 
nul 1970 cu : 87 la sută in ju
dețul Mehedinți. -12 la sută în 
Sălaj, 41 la sută in Vilcea, 10 
la suta in Olt, 39 la-sută 
Ialomița și Buzău, 36 la 
in Harghita. 35 la 
Vrancea și Covasna, 
sută in Dîmbovița,

La principalele produse 
duslriale, creșterea producției 
se prezintă

din care i
— oțel aliat 
Aluminiu primar și 
aluminiu 
Produse ale industriei electro
tehnice și electronice mii. lei

din care :
— produse ale industriei
tronice m
Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor mii. lei
Tractoare buc.
Locomotive Diesel și elec
trice magistrale buc.
Autocamioane, autobasculante 
și autotractoare 
Autoturisme de oraș 
Construcții navale 
îngrășăminte chimice 
substanță activă) 
Cauciuc sintetic 
Materiale plastice 
sintetice (100%) 
Fibre și fire chimice 
Hîrtie și cartoane 
Ciment 
Plăci din particule 
și fibrolemnoase 
Mobilă 
Țesături 
Tricotaje 
încălțăminte 
Aparate de radio 
Televizoare 
Frigidere 
Carne 
Preparate din carne 
Unt 
Brinzeturi 
Ulei comestibil 
Zahăr

și
tone 
tone 
tone 
tone

mii tone 
aliaje de

mii tone

RITM MAI ACCELERAT
PE ȘANTIERE !

ne

CEAUȘESCU in
aceea,

tovarâșului
la

buc. 
buc. 

mii. lei
■ (100®A

mii tone 
mii tone 
rășini 
mii 
mii 
mii 
mii 

aglomerate 
mii tone 

mii. lei 
mii. mp

mii tone 
mii tone 
mii tone 
mii tone 
mii tone 
mii tone

s-a intensificatIn anul 1972 
procesul de promovare a pro
gresului tehnic, de moderniza
re și ridicare a calității pro
ducției in toate ramurile 
subramurile industriei.

A

529 127,6 119,1

122 120,0 109,7

16 722 136,9 118,7

5 105 143,4 119,4

1 196 151,6 120,4
34 883 119,1 114,7

286 107,9 107,5

36 100 103,1 102,7
28 004 172.3 136,6

2 092 132.8 117,7

1 200 134,0 110,9
73 119,7 103.2

274 132,8 . 109,3
100 130,1 104,5
584 106,8 103,1

9212 113,4 108,1

585 136,7 115,8 .
6 960 124,1 113,1

733 120,6 110,0
1 89 135,0 111.8

78 934 120,0 110,5
527 115,7 108,8
324 115.8 108.0
196 145,4 102.6
489 115,0 117,1
123 117,9 104,3
32 105,8 110.1
80 117,4 114,3

315 114,9 102,4
520 138,1 107,4

fost asimilat un număr
mat de noi tipuri de ma-

șini, instalații și utilaje, ma
teriale și bunuri de consum j

Ritmul de. construcție a lo
cuințelor, ca si a obiectivelor 
de inleres industrial din Va
lea Jiului, se impune a ii ac
celerat in scopul de a atinge 
nivelele hotărite ca urmare a 
vizitei de lucru a tovarășului 
NICOIAE ------- ---------
municipiul nostru. De 
activitatea de construcții tre
buie să se desfășoare. îndeo
sebi in acest an, la cote înalte 
de producție și eficiență eco
nomică.

Am solicitat 
Ioan Sitescii, inginer șef 
Grupul de Șantiere „Valea Ji
ului" al T.C.H, Deva, să 
expună în ce măsură acest de
ziderat major stă in atenția 
colectivului larg de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de aici.

— Din datele de care dispu
neți și pe care ni le-ați rela
tat rezultă că activitatea Gru
pului de șantiere Valea Jiului 
in cursul lunii ianuarie nu ne 
poale mulțumi. Așa stau lucru
rile ?

— N-aș vrea să fac un co
mentariu prea lung. Doresc, 
totuși, să precizez că, așa cum 
ați constatat, realizarea doar 
a 6,3 la suta din sarcina de 
producție anuală in cursul pri
mei luni <1 acestui an — an 

atit de însemnat pentru inde-

după cum urmea-
punct de

in 
sută

(Continuare in pag. a 2-a)

fată de:Realizări

Energie electrică mii. kWh 43 387 123,7 110,0
Cărbune extras mii tone 25 271 110,7 110.1
Țiței extras mii tone 14 128 105,6 102.4
Gaz metaD extras mii. mc 22 237 111,6 104.3
Oțel — total mii tone 7 401 113,6 108.8

plinirea dezideratului comun 
pe care ni l-am propus : cinci
nalul înainte de termen — 
este prea puțin pentru a ne 
putea lăuda, dimpotrivă... Da- 
că încercăm să găsim cauze
le, ele ne învinuiesc direct. 
Este vorba, in primul rind, de 
absența unui front de lucru 
deschis încă din primele zile 
ale noului an, ceea ce ne-a 
lipsit de posibilitatea folosirii 
depline a efectivelor de care 
dispunem, îndeosebi a mese
riașilor de finisaj. Situația 
mai persistă, dar sîntem pe \ 
cale să îndreptăm lucrurile j 
vă fac cunoscut că 274 de a- 
partamente, din totalul de 789 
apartamente la care se lucrea
ză in acest moment, sint in 
diferite faze ale zidăriei și pot 
constitui, printr-o eșalonare 
corespunzătoare, frontul de lu
cru activ al formațiilor sus- 
amintite.

Analiza faptelor arată că în 
ianuarie nu s-au respectat ce
le preconizate ; situația este 
urmarea firească a deficiențe
lor de organizare pe șantiere 
in cursul anului trecut, cind 
(chiar dacă, ca un fapt pozitiv, 
am putut preda 141 apartamen
te in plus fața de plan), în- 
tirziind lucrările pe parcursul 
trimestrului III. ani terminat 
și predat unele obiective foar
te tirziu, neglljind astfel pre
gătirile pentru acest an. Con
sider că acum, la jumătatea 
lunii februarie situația este 
redresată, că am atins un ritm 
de muncă accelerat, impus pe
rioadei In care ne aflăm. \m 
in vedere stadiile atinse la-li
nele puncte de lucru de în
semnat inleres: blocul D 11 
Petrila unde, macaraua fiind 
deja montată, se preconizează, 
prin măsurile luate, execuția 
a 3 nivele de zidărie pină la 
sfîrșitul acestei luni, ceea ce. 
înseamnă pentru formația de 
lucru de aici un ritm sporit-cu 
cca. 25 la sută față de cel o- 
bișnuit j la blocul H 3-2 din 
cartierul Aeroport-Petroșani se

Discuție consemnată de ; 
A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1972
(Urmore din pag. 1)

ne ansamblul industriei, com- 
.w 'îv cu anul 1970, ponderea 
produselor noi șl reproieclate 
4 iest do 22,1 "

In industria metalurgică a 
sporit și diversificat produc
ția i'telurilor de calitate su
perioară. S-au produs lamina
te din noi mărci de oteluri, 
noi sortimente de profile din 

I ol laminat la rece și noi n- 
linje metalice.

in industria construcțiilor 
cî< mașini, in anul 1972, pon
derea produselor noi și re- 
prolectbli# o lost do 32.7% 
comparativ cu 1970. Au fost 
asimilate in fabricație au'.o- 
camionul de 8 tone cu motor 
D -'sol. ••» nouâ instalație auto- 
purlatd pentru forat sonde de 
iilci si gaze, tractorul cu mo- 
tor Diesel de 55 CP. cargoul 
de 6 000 - 7 500 tdv. aparate 
electronice de măsură și con- 
trol. circuite integrale logice.

In celelalte ramuri alo in
dustriei au fost introduse m 
Inbrîcație noi sortimente de: 
uleiuri, solvent). lacuri, vop
sele si coloranli, anvelope, ci
menturi, prefabricate, placaje, 
plăci aglomerate și fibrolem- 
n ‘ase înnobilate, mobila, țesă
turi, încălțăminte, produse din 
sticlă, utilaje electrocasnice 
și produse alimentare.

in toate ramurile industriei 
s-a intensificat aplicarea unor 
tehnologii moderne de iabri- 
catie. a crescut gradul de me 
canl7are și automatizare a 
proceselor de producție.

Xu fost aplicate procedee

//. Agricultură și silvi
cultură

In agricultură au fost inre- 
gAlrate noi progrese in dez- 
\ l’area și modernizarea bazei 
t -hnico-materiale. in perfecți
onarea organizării producției 
și a muncii, in creșterea coin- 
țeresărfi membrilor coopcra- 
I >ri, obținîndu-se pe această 
bază sporuri însemnate de 
producție.

Eforturile de investiții au 
I .>• îndreptate spre o produ:- 
l intensivă prin extinderea 
mecanizării, chimizării, lucră
rilor de îmbunătățiri funciare 
si construcția de complexe și 
combinate agrozootehnice de 
tip industrial și sere legumi
cole moderne.

La sfirșitul anului 1972, a- 
grî cultura dispunea de 115 
mii tractoare fizice, aproape 
97 mii pluguri pentru tractor, 
pe-t<- 35 mii combine tractate 
pentru păioase, 4 800 combini? 
’! ■ tale pentru porumb, 4 600 
rtutocombine și alte mașini și 
utilaje agricole. Agricultura a 
pri nit in anul 1972 o cantlta- 
! • de 757 mii tone ingrășămin- 
t<- liimice — substanța acti
vă. cu 4,8 la sută mai mult de- 
cit in 1971.

Xu fost amenajate pentru iri
gat 190 mii hectare; din a- 
ce-tca 164 mii hectare sint in 
>iNeme mari. Suprafața ame
najată pentru irigat a ajuns la 
sfirsitul anului 1972 la 1 144 
inii hectare. S-au pus în func
țiune noi sere legumicole cu 
■ • suprafață de 76 hectare; la 
sfirsitul anului, suprafața ocu

Gereale boabe 16 657
din care :

— griu — secară 6 G97
— porumb 9 548
Floarea-soarelui 848
Sfeclă de zahăr 5 309
Cartofi, de toamnă 3 136
Legume de cimp 2 447
Fructe i 286
Struguri 1053

Potrivit rezultatelor recen-
;amintului animalelor din 3
Ianuarie 1973, efectivele de

Bovine — total 5 766
din care ;

— vaci, bivolițe și
junei 2 837
Porcine — total 8 782

din care :
— scroafe de prăsilă 881
Ovine — total 14 442

din care ;
— oi și mioare 10 961
Pasări — total 64 458

In anul 1972 s-au obținut 
producții superioare de carne, 
lapte, lină și oua fața de rea
lizările anului 1971 șl fată de 
media anuală din perioada 
1966—1970.

Creșterea producției agrico
le a asigurat intrarea in fon
dul de stat a unor cantități 
sporite de produse vegetale și 
animale, asigurindu-se astfel

///. Transporturi și tele
comunicații

In activitatea do transpor
turi a continuat extinderea ți 
modernizarea mijloacelor și a 
căilor de transport, s-a Îmbu
nătățit procesul de exploatare. 
Volumul mărfurilor transpor
tate a crescut cu 5,6 la sută, 
iar numărul călătorilor trans

tehnologice noi in fabricarea 
aluminiului, uleiurilor minera
le, qeamurlIoT trase, firelor 
de bumbac și s-au extins pro- 
(odeele moderne In produci»*) 
dft lontă și otel, piese turna
te, in extracția țițeiului, in ob
ținerea alcoolilor din hidro
carburi, în fabricarea clinch?- 
rului. a plăcilor librolemnoase.

A crescut gradul de auto
matizare a producției de: fon
tă, amoniac, polietilenă, tu
buri de azbociment, laminate 
finite, acid sulfuric, anvelope, 
geamuri trase, celuloză, ulei 
rafinat și zahăr. Industria con
structoare de mașini a fost do
tată cu un număr însemnat fie 
mașini-unelto cu funcționare 
automata și mașini cu coman
dă program.

In anul 1972 s-au obținut 
rezultate pozitive în creșterea 
eficienței economice a unită
ților Industriale, s-a îmbunătă
ți! rentabilitatea producției. 
Productivitatea muncii in n- 
dustria republicană a sporit 
cu 7,1 %. Planul productivității 
muncii in industria republica
nă a fost realizat în proporție 
de 99,5 %. Nivelul cheltuieli
lor de producție la 1 000 V'i 
producție marfă a scăzut cu 
circa 15 lei față de 1971, ob- 
ținindu-se pe ansamblul in
dustriei republicane economii 
in valoare de aproximativ -14 
miliarde lei. Față de anul pre
cedent s-au realizat economii 
prin reducerea normelor de 
consum la : energie electrică, 
cocs metalurgic pentru furna
le. metal, cherestea de ruși
noase, lemn de mină.

pată cu sere a fost de 1 057 
hectare. S-au plantat peste 
7 300 hectare cu viță de vie 
si 6 000 hectare cu pomi fruc
tiferi.

In întreprinderile agricole 
de stat au intrat in producție 
complexe de croșterc și în» 
grășare industrială a porcilor 
cu o capacitate anuală de 488 
mii capete, grajduri pentru 
vaci de lapte și tineret taurin 
cu o capacitate de 51 mii 
locuri, 2 259 mii locuri in com
plexe avicole, noi fabrici de 
nutrețuri combinate cu o ca
pacitate de 554 mii tone/an și 
altele. Cooperativele agricole 
de producție și unitățile inter- 
cooperatrste au dat in folosin
ță din fondurile de investiții 
proprii și din credite acordate 
de stat un număr însemnat d<\ 
construcții zootehnice,

Producția globală agricolă 
realizata in anul 1972 a fost de 
circa 89 miliarde lei, cu 9 la su
tă mai mare decit cea obținută 
in 1971 și cu peste 25 la su!a 
mai mare decit media anuală 
din perioada 1966—1970.

Producția de cereale obținu
tă in anul trecut s-a ridicat la 
16,7 milioane tone, recoltă ca
re depășește de peste două 
ori producția celor mai buni 
ani antebelici, in condițiile 
extinderii suprafețelor destina
te culturilor de plante tehni
ce și furajere.

La principalele culturi, pro
ducția totală obținută se pre
zintă astfel :

— mii tone —

Diferențe (plus) față de ; 
minus

Realizări 
Realizări medii anuale 
1971 1966—1970

+ 2 127 + 3 930

+ 436 + 1 348
+ 1 698 + 2 309
+ 57 + 121
+ 1 334 + I 796
— 164 + 641
— 35 + 394
+ 291 36
— 58 + 57

animale se prezintă după cum 
urmează ;

— mii capele —
Creșteri față de:

Efectivul Efectivul 
existent la existent la 
4. I. 1971 3. I. 1972

550 238

212 95
2 423 1 040

199 93
624 371

306 20
10,25 3 196

resursc-le necesare pentru ni
buna aprovizionare a popu
lației cu produse alimentare și 
a industriei cu materii prime.

In silvicultură s-au executat 
lucrări de împăduriri pe o su
prafață de 72 mii hectare, iar 
in plantațiile tinere s-uu exe
cutat lucrări de întreținere p<- 
o suprafață de 336 mii hecta
re.

portat' cu 10,7 la sută față d? 
1971,

In transporturile pe calea 
ferată s-a Intensificat acțiunea 
de modernizare a mijloacelor 
de transport ; calea ferată a 
fost dotată cu 182 locomotive 
electrice si Diesel de diferite 

tipuri, 10 500 vagoane do mar
fă (in echivalent două osif), 
336 vagoane pentru trenurile 
ilo călători. S-au efectuat noi 
lucrări de deciriticAri și dub
lări de linii, de centralizări <- 
lectrodinarrtlce in stații, do 
dezvoltare a triajelor. Din vo
lumul loial nl transporturile») 
do mărfuri și călători 86.1 la 
sula s-a efectuat cu tracțiune 
Diesel și electrică.

Transporturile auto de de
servire generală au fost dota
te cu 5 900 autovehicule do 
marfă și 1 400 autobuze ; s-au 
modernizat și reconstruit dru
muri in lungime totală de 370 
km și s-au aplicat îmbrăcă-

IV. Investiții-Construc
ții

In anul 1972 a continuat în
făptuirea amplului program 
de Investiții pentru dotarea e- 
conoraiei naționale cu noi cn- 
pocilătl de producție, pentru 
ridicarea economică și socio
culturală a județelor și loca
lităților țării. Volumul inves
tițiilor realizate in anul tre

TOTAL 33.8
din care:

Industrie 48,2
Construcții 4,1
Agricultură 10,8
Transporturi și telecomuni
cații 9,3
învățămînt, știință, cultură, 
ocrotirea sănătății 2,6
Construcții de locuințe 3 0
Gospodărie comunală 2,3

In anul 1972 au lost date 
in exploatare 336 noi capa-i- 
tăli do producție industriale și 
aqrozootehnice ; de asemenea, 
au început să prbducă cu o 
parte din capacitatea prevăzu
tă un număr de 80 obiective. 
Printre cele mai importante 
capacități industriale date in 
exploatare in cursul anului 
1972 sini:

In Industria energiei e- 
lectrice și termice, primele do
ua grupuri de cile 200 MW 
la Centrala termoelectrica Ro- 
vinari, două grupuri de cile 
200 MW la Centrala electricii 
do tcrmoficurc Brazi.

— In Industria metalurgică, 
noi capacități la combinatele 
siderurgice Galati, Hunedoara' 
și Reșița. Io Uzina metalurgi
că lași, la Uzina de aluminiu , 
Slatina.

— In industria construcțiilor 
de mașini, fabrica Romlux" 
și Uzina de strunguri din Tir- 
goviște, Uzina de utilaj ali
mentar Slatina, Fabrica de ca
zane mici și arzătoare Cluj, 
Fabrica de aparate electrice 
de măsură și contoare electri
ce Timișoara și Fabrica de a- 
parataj electric de instalații 
Titu. S-au dezvoltat capacită
țile de producție la o serie de 
uzine constructoare de mașini.

— In Industria chimică, in
stalația de anilină la Combi-

IZ. Cercetarea științifică
In anul 1972, cercetarea ști

ințifică a avut o contribuție 
sporita in realizarea sarcinilor 
dezvoltării economice și soci
ale a țării.

Au fost încheiate, cu rezul
tate bune, cercetările la o se
rie de teme din cadrul progra
melor prioritare și speciale și 
au fost aplicate in producție 
re/ultatele unor cercetări.

In industria extractivă, au 
(ost descoperite noi zăcămin
te de minereuri neferoase și 
au fost puse în valoare zăcă
minte noi de țiței și Baze : an 
(ost elaborate noi metode de 
exploatare a zăcămintelor și 
de preparare a minereurilor 
neferoase.

In domeniul construcțiilor 
de mașini s-au încheiat cer
cetări referitoare la noi tipuri 
de echipamente electrice pen
tru mijloace de transport, di
versificarea gamei de cazane 
energetice, turboagregate de 
150 MW. tractoare de 180 
C.P. : s-au produs noi tipuri 
de mașini-unelte cu comanda 
program numerică, noi apa
rate optico-mecanice, echipa
mente electrice în curent con
tinuu cu tirlstoare pentru ins
talații de foraj de mare a- 
dîncime, mașină electronică 
de calculat de birou cu im
primantă.

In metalurgie s-au încheiat 
cercetări privind utilizarea în 
proporții mărite a gazului 
metan la aglomerarea mine

VI. Relații economice 
externe

Ritmul susținut de dezvol
tare a economiei, lărgirea, di
versificarea șl ridicarea nive
lului tehnic șl al calității pro
duselor, au permis c-a țara 
noastră sfi-șl extindă relațiile 
economice externe șj să m 
parte activă la schimbul mon
dial de valori, In diviziunea 
internațională a muncii.

In anul 1972, volumul total 
al comerțului exterior .» 
crescut cu 14,0 la sută fața 
de anul 1971 șl cu 25,8 la su
tă față de anul 1970. Au (ost 
promovate relații largi cu ță
rile socialiste membre alp 
C.A.E.R. în cadrul Programu
lui complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a 

minți asfaltb o ușoare pe 
1 570 km.

In transporturile maritime a 
sporit rapacitatea liotei cu 
36,5 mii Idw ; nu continuat lu- 
i rărite pentru modernizarea și 
dezvoltarea portului Constan
ța ; s-a dezvoltai capacitatea 
liotei fluviale și a celei aeri-

l’oșlii și telecomunicațiile 
șl-au dezvoltat și perfecționat 
in continuare baza tehnico- 
materială. \ lost extinsă tele
fonia automată urbană și in
terurbană ; iui fost date in 
funcțiune < luci sluții do radio
difuziune și o static do tele
viziune.

cut din fondurile centralizate 
ale stalului Însumează 83,8 
miliarde lei. cu 8 miliarde 
lei mai mult decit in 
1971, planul Hind Îndeplinit in 
proporție de 96,1 la sula.

Pe principalele ramuri de 
economiei naționale, volumul 
investițiilor realizate se pre
zintă astfel ;

122,i» 110,5

129,3 1 15,1
126,9 102,2
123,0 104,5

111,9 106,7

112,4 111.8
95,0 112,3

133,9 115,'.»

Făgăraș, instala
tia de acid sulfuric la Uzina 
chimică Valea Călugărească, 
instalația de anhidridă flalicâ 
la Combinatul petrochimic 
Ploiești, noi capacități la com
binatele chimice Tîrnăveni si 
Victoria.

— In industria materialelor 
de construcții, Fabrica de pro
duse din beton celular auto- 
clavizat Oradea, Combinat il 
de materiale de construcții 
Cimpulunq Muscel, noi linii 
de producție de cimz-nt, produ
se ceramice și geamuri.

- In Industria lemnului, fa
bricile de mobilă Beiuș, Ghcor- 
ghieni, Mediaș și Nehoiu.

— In industria ușoară, 1 a- 
- brica de textile nețesute Bis- 
.* Irita, filaturile dc* bumbac Ba- 

Ta Mare și Vaslui, noi capaci
tăți la fabricile de tricotaje 
„1 Iunie** — Timișoara și „Tri
coul Roșu*1 — Arad.

Au continuat lucrările de 
construcții pe șantierele unor 
mari obiective de investită 
pentru industria energetici, 
metalurgică, chimica, pentru 
industrializarea lemnului și 
altele.

De asemenea, a început con
strucția unor importanțe obiec
tive care creează frontul co
respunzător de construcție 
pentru susținerea ritmurilor 
de creștere economică prevă
zute de actualul plan cincinal.

reurilor de fler, obținerea u- 
nor noi tipuri de oțeluri pen
tru construcții cu caracteris
tici superioare.

In domeniul chimiei s-au 
realizat, prin concepție pro
prie, tehnologii de obținere a 
polleterllor și poliesterilor 
pentru poliuretani, elaborarea 
de rășini, lacuri și mase or
ganice pentru industria elec
trotehnică, tehnologii de obți
nere a hormonilor sterolzl. 
noi tipuri de îngrășăminte 
complexe.

In domeniul construcțiilor 
și materialelor de construcții 
s-au terminat cercetările cu 
privire la extinderea maselor 
plastice în construcții, s-au 
elaborat tehnologiile de fabri
cație a unor cimenturi rutie
re, materiale refractare, a 
fibrelor de sticlă pentru ar
marea maselor plastice.

In Industria lemnului și ce
lulozei s-au aplicat cercetări 
pentru extinderea utilizării 
sortimentelor inferioare de 
masă lemnoasă șl a deșeurilor 
precum șl folosirea unor noi 
specii lemnoase ca materii 
prime pentru producția de 
celuloză,

In agricultură s-au obținut 
noi soiuri de grîu șl cartofi, 
noi tipuri de hibrizi de po
rumb, floarea-soarelui și alte 
plante. Rezultate bune s-au 
obținut și în celelalte dome
nii alo științei.

colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste 
adoptat in anul 1971 ; s-au în
tărit și dezvoltat legăturile 
economice șl de cooperare 
tehnico-științifică cu toate ță
rile socialiste, s-au lărgit re
lațiile economice cu celelalte 
state ale lumii, fără deosebi
re de «jinduirea socială, pe 
baza deplinei egalități în 
drepturi și avantajului reciproc.

Volumul exportului realizat 
în anul 1972 a fost de 14.3 
miliarde lei valută, cu 13,7 la 
sută mai mare decîl in 1971 
și cu 29,1 la sută mai mare 
decit In 1070. S-a îmbunătă
țit structura exportului, în
deosebi oe vama preșterii 

exportului de mașini și uti
laje și alte produse industria
lizate.

Pentru asigurarea nevoilor 
economiei naționale, în anul 
1972 s-a realizat un volum 
sporit do importuri față de 
unul 1971 ț o pondere însem
nată în cadrul importului o 
dețin materiile prime și ma
terialele pentru industria pre
lucrătoare. precum și utila
jele și instalațiile destinate 
realizării programului do in
vestiții.

In anul oare a trecut S-a 
lărgit activitatea de cooperare 
economică, tehnică și știin
țifică prin încheierea de noi 
acorduri de cooperare în do
meniul industriei energetice, 
în producția de nave, mașini-

VII. Populația și nivelul 
de trai

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție, modernizarea structu
rilor economiei naționale și 
creșterea în ritm înalt n veni
tului național au creat con
diții pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Populația țării a fost la 1 
ianuarie 1973 de 20,8 milioa
ne locuitori, în cursul anului 
1972 înregistrîndu-se un spor 
de circa 194 mii persoane.

Au continuat sâ se produ
că schimbări calitative in 
structura populației ocupate : 
ponderea populației ocupate 
în ramurile neagricole a 
crescut dc la 53.6 la suta în 
1971 la peste 55 la sută la 
sfirsitul anului 1972 : numărul 
mediu al salariaților în c- 
conomia națională a depășit 
5 600 mii persoane; au fost 
croate 250 mii noi locuri de 
muncă.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute do la sectorul 
socialist au fost în anul 1972 
cu 7,5 la sută mai mari față 
de anul precedent și cu 16,7 
la sută mai mari decit în li
nul 1970.

Veniturile din salarii au 
crescut fată de anul 1971 cu 
6.4 la sută.

Politica partidului și statu
lui nostru de îmbunătățire a 
raportului între salariile di
feritelor categorii dc salariați 
si-a e'ăsit expresia în ridica
rea. încopînd cu 1 septembrie
1972. a salariului minim de 
la 800 lei la 1 000 lei și co
rectarea salariilor de 1 000 
la 1 180 lei. Prin apli
carea acestei hotărîri, sa- 
lariații au beneficiat, în pe
rioada 1 septembrie — 31. de
cembrie 1972. de venituri su
plimentare de peste 1.1 mi
liarde lei. S-au realizat pre
vederile referitoare la crește
rea salariului real : indicele 
general al prețurilor și tarife
lor s-a menținut aproximativ 
la nivelul anului precedent.

S-au îmbunătățit în conti
nuare condițiile dc viață ale 
țărănimii : veniturile bănești 
ale familiilor de țărani, 
provenite din retribuirea 
muncii în unitățile agricole 
cooperatiste și din vînzarea 
produselor agricole către uni
tățile socialiste, au fost în 
anul 1972 cu 5,7 la sută mai 
mari față de 1971 De 1.. I 
august. 1972 s-au luat măsuri 
de asigurare a unui venit 
minim lunar garantat de 800 
lei cooperatorilor zootehniști. 
De la 1 ianuarie 1972 membrii 
cooperativelor agricole de 
producție beneficiază de aju
toare pentru incapacitate 
temporară de muncă, precum 
și de ajutoare lunare pen
tru fiecare cop.il în vîrstâ dc 
pînă la 16 ani.

In anul 1972 fondurile a- 
cordațe dc la bugetul de stat 
pentru acțiuni social-culturale 
au însumat 40,1 miliarde lei. 
cu 9,5 la sută mai mult de
cît în 1971.

In anul 1972 au fost majo
rate pensiile de asigurări so
ciale, pensiile IOVR, pensiile 
militare de stat și ajutoare
le sociale.

A sporit sprijinul material 
pe care îl acordă statul fa
miliilor cu copii și în mod 
deosebit celor cu mulți copii 
și cu venituri mai reduse, prin 
majorarea alocațiilor de stat 
pentru copii și acordarea de 
ajutoare bănești. A crescut 
cu 13 000 numărul locurilor 
în grădinițe cu cămin, creșe 
și case de copii.

Măsurile luate de partid și 
de stat în scopul ridicării ni
velului de trai material și 
cultural sint reflectate sinte
tic do creșterea în anul 1972 
cu 6,5 la sută a veniturilor 
totale reale ale populației.

Volumul total al mărfuri
lor desfăcute prin comerțul 
socialist a fost în anul 1972 
de 112,4 miliarde lei ; compa
rativ cu anul 1971, volumul 
desfacerilor a fost, mai mare 
cu 6,3 la sulă pe total, cu 4,3 
la sută la mărfurile alimen
tare, cu 8,5 la sulă la alimen
tația publică și cu 7,2 la sulă 
la mărfurile nealimentare.

Desfacerile prin comerțul 
socialist la principalele măr
furi au crescut în anul 1972 
față do 1971 cu: 6,7 la sută 
la carne. 37,3 la sută la pă
sări vii, 5,7 la sută la prepa
rate din carne, 2,0 la sută 
la ulei comestibil. 9,3 la sută 
la unt, 6,4 la sută la lapte de 
consum. 13,8 la sută la pro
duse lactate proaspete, 12.8 
la sulă la brînzeturi, 4,3 la 
sută la zahăr, 7,1 la sută la 
țesături, 8,1 la sută la con
fecții. 13.5 la sută la tricota
je, 7,7 la sută la încălțămin
te, 6,4 la sută la frigidere și 

unelte, autoturisme, aeronau
tică, în industria chimică, 
minieră și petrolieră, In exe
cutarea unor sisteme do iriga
ții, în efectuarea do cercetări 
geologice : a continuat proce
sul do constituire a societăți
lor mixte de comercializare a 
produselor românești pe pie
țele externe. S-nu încheiat n- 
proapo 50 acorduri, convenții 
și alte aranjamente privind 
schimburile comerciale și ac
țiuni do cooperare economi
că și tehnică cu diferite țări.

.S-a dezvoltat turismul in
ternațional, numărul turiști
lor străini care ne-au vizitat 
țara în anul 1972 a fost do a- 
proape 3 milioane, cu 7,1 la 
sută mai marc decît în anul
1971.

6,7 la sută la mobilă. Deși 
la majoritatea mărfurilor a- 
llmentarc și nealimentare 
desfacerile au sporit, totuși, în 
unele perioade, cererea popu
lației nu a fost satisfăcută 
integral la unele sortimente 
do carne și produse lactate, 
unele sortimente de țesături 
de bumbac, confecții și în
călțăminte. televizoare, une
le materiale de construcții.

Condițiile de locuit alo 
populației s-au îmbunătățit ; 
au fost date în folosință a- 
proapo 135 mii locuințe. Din 
fondurile statului șl ale or
ganizațiilor cooperatiste au 
fost construite 47 000 aparta
mente, iar din fondurile pro
prii ale populației cu spriji
nul statului 37 500 aparta
mente. Populația a construit 
din fonduri proprii peste 
50 000 locuințe. Au fost date 
în folosință noi cămine pentru 
nefamiliști cu 22 400 locuri.

In anul 1972 a sporit' dota
rea tehnico-cdilitară a loca- 
calităților ; rețeaua dc dis
tribuție a apel s-a extins cu 
peste 440 km, rețeaua do 
canalizare cu peste 240 km, 
rețeaua de distribuire a ga
zelor cu peste 200 km. Par
cul dc mijloace de transport 
urban în comun de persoane 
a fost mărit cu încă 750 ve
hicule.

Baza materială a învăță- 
mîntului s-a dezvoltat prin 
darea în folosință a peste
3 200 săli de clasă, noi spații 
pentru laboratoare și atelierc- 
școală, 43.5 mii mp spații 
pentru învățămîntulul supe
rior, peste 9 mii locuri în 
internate școlare și cămine 
studențești.

In anul școlar 1972/1973 
frecventează învățămîntul o- 
bligatoriu de 10 ani peste 
2 700 000 elevi, liceele de cul
tură generală și liceele de 
specialitate aproape 500 000 
elevi, învățămîntul profesio
nal peste 330 000 elevi : iar 
institutele de învățămînt su
perior aproape 144 000 stu- 
denți : numărul de elevi și 
studenți din instituțiile de 
învățămînt dc toate gradele 
a ajuns la aproape 3 800 000.

In cursul anului 1972 au 
fost pregătiți în școli 104,7 
mii muncitori calificați, iar 
un număr de 213 mii s-au ca
lificat ori și-au ridicat califi
carea la locul de muncă.

In domeniul culturii șl ar
tei au fost date în folosința 
teatrele din Craiova, Tîrgu 
Mureș, noi case de cultură și 
cămine culturale la sate. Stu
diourile românești au produs 
în cursul anului 1972, 19 fil
me artistice de lung metraj, 
29 filme artistice de scurt 
metraj și 239 filme documen
tare și jurnale cinematografi
ce. Au fost editate aproape
4 100 titluri dc cărți și broșuri 
cu un tiraj de peste 72 mi
lioane exemplare. Tirajul zia
relor a crescut cu 2,3 la sută 
față de. anul precedent.

S-au asigurat condiții tot 
mai bune pentru deservirea 
medicală a populației prin 
înzestrarea unităților sanitare 
cu aparatură modernă, prin 
darea în folosință a 7 noi spi
tale cu 4 600 locuri. Au fost 
date în folosință noi spații 
în sanatorii .și complexe bal
neare.

■Ar

Succesele obținute în dez
voltarea economico-socială a 
țării in anul 1972 sînt rodul 
activității pline de devota
ment și spirit patriotic a cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, a tuturor oa
menilor muncii care înfăptu
iesc neabătut politica parti
dului do dezvoltare multilate
rală a țârii, de înaintare ho- 
tărîtă a României pe dru
mul prosperității și civilizați
ei. Realizările obținute con
firmă realismul obiectivelor 
stabilite de Congresul al X- 
len și Conferința Națională 
ale Partidului și dau garan
ția îndeplinirii angajamentu
lui clasei muncitoare, al tu
turor oamenilor muncii de a 
realiza cincinalul înainte de 
termen, de a înfăptui progra
mul de accelerare a dezvol
tării economice și socialo, de 
edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

CONSILIUL CENTRAL DE 
CONTROL MUNCITORESC 

AL ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE ȘI SOCIALE

COMITETUL DE STAT AL 
PLANIFICĂRII

DIRECȚIA CENTRALA 
DE STATISTICA

Comunistul Vaier Lung dc la Vlscoza — Lupcni c 
unul din operatorii chimiști care se evidențiază in depă
șirea sarcinilor la locul de producție.

In clișeul nostru l-ani surprins vcrificînd presiunea la 
una din pompele de înaltă presiune.

Foto : Ion LEONARD

Probleme vitale
la mina ăninoasa care cer

o grabnică
„Sînt slabe rezultatele ob

ținute de colectivul nostru in 
1972, Și sectorul nostru se 
face răspunzător dc situația 
necorespunzătoaro.. ’ (Ing. Te
odor Cosrna, șeful sectorului 
II). „Ncsatisfăcător este bi
lanțul muncii noastre cu care 
venim azi în fața adunării..." 
(Vasile Mereuță. șef de bri
gadă). „Pierdem milioane 
din cauza calității produsului 
extras. Spre a găsi un echiva
lent, cu circa 400 apartanien- 
te“ (Eugen Șcrbânescu, con
tabil șef). „N-am muncit bine, 
așa cum ar fi trebuit !“ Iată 
sinteza unei realități puse, cu 
un simț acut al răspunderii, 
critic, și autocritic, sub re
flectorul analizei, lucide, pă
trunzătoare de către marea 
majoritate a reprezentanților 

Adunări generale
ale oamenilor muncii

oamenilor muncii de la E.M. 
Aninoasa care au luat cuvin- 
tul în recenta lor adunare 
generală. Faptul că discuțiile 
au fost canalizate in special 
în direcția a ceea cq trebuie 
întreprins de urgența pen
tru ca deficiențele și neajun
surile care încă mai persistă 
sâ fie totalmente înlăturate, 
pentru ca sarcinile ce-i revin 
în cel de-al treilea an al 
cincinalului să se onoreze in 
mod exemplar de către co
lectiv, se datorește și dării de 
seamă. întocmită cu grijă, 
bogată în referiri concrete, ia 
obiect, îndreptate spre pro
blemele majore care se 
cer soluționate. Ipostaza cali
tativă a activității și-a cuce
rit un loc prioritar în cadrul 
dezbaterilor, coca ce demon 
strează creșterea responsabi
lității colectivului, maturiza
rea gîndirii sale economice 
într-o îmbinare fericită, cu 
factorul politic-educațional. 
„Sint multe piese dc schimb 
dc slabă calitate cu care lu
crăm deocamdată. comitetul 
oamenilor muncii să intervi
nă la centrală pentru a în
drepta lucrurile, dar se sim
te nevoia ca și noi să (im 
mai buni organizatori șl mai 
buni gospodari ! (s.u.) Să re 
cunoaștem. cîteodată scă
păm din vedere să punem pe 
lăcătușul nostru să greseze 
ceea ce se impune la utilaje. 
Este necesar să ic îngrijim 
noi înșine, in primul rînd“ ! 
(Ilio Nicolae, șef de brigadâi 
„In preocuparea comitetului 
oamenilor muncii, in atenția 
fiecărui component al colec
tivului să stea îmbunătățirea 
calității cărbunelui ! (s.n.) Es
te inadmisibil ca să se piar
dă atîția bani din cauza ce
nușii, peste norma admisă. 
Propun ca și pentru sectoare
le productive să -se ia în con
siderare în cadrul normei 
plan, criteriul realizării pro
ducției brute, dar cu respec
tarea încadrării în indicato
rii de calitate!" (Ing. Eugen 
Niță). „Grinzile, stîlpii de sus
ținere sînt frumoși pe dina
fară, dar abia introduse a- 
ceste elemente la front, se 
și defectează... Așa cum ni 
se cere nouă cărbune de cali
tate, așa să fie determinați 
și coi de la Uzina dc utilaj 
minier, de la fabrica de stîlpi

Pentru perfecționarea 
lucrătorilor din comerț

In vederea unei continue 
perfecționări a lucratorilor din 
comerț, a pregătirii și promo
vării cadrelor de conducere 
in cadrul O.C.L. Alimentara 
Petroșani, anul acesta se va 
deschide un curs de califica
re pentru mesoria de vinzători 
-r- produse alimentare de 
scurtă durată (cinci luni) cu 
peste 35 ajutori vinzători. In 
scopul formării cadrelor le 

rezolvare 1
sâ dea produse de calitate !“ 
(Vasile Mereuță, șef de bri
gadă). Propunerea contabilu
lui șef dc a se institui o co
misie de recepție ad-hoc, la 
mină, care să refuze produse
le necorespunzătoare. poate 
fi luată în considerare, dar 
și faptul că... „este necesar 
să găsim și formule, procede
ele adecvate, de a stimula in
teresul celor care lucrează ne
mijlocit cu utilajul, adică al 
membrilor brigăzii. pentru 
mai buna folosire, îngrijire a 
acestuia", nu-i de ignorat... 
Opinii sănătoase la adresa 
imperativului calificării oa
menilor. în fond una din i- 
postazele esențiale ale unei 
munci dc calitate — au ex
primat organizatorul grupei 
sindicale de la sectorul I. Mi- 

trea Stan, șefii de brigadă 
Vasile Mereuță, prim-mais- 
tru minier Mihai Bănie și in
ginerul Ion Tarcea. Și pentru 
că o activitate eficientă, de 
calitate, nu poate fi posibi
lă fără respectarea de către 
absolut toți salariații a disci
plinei, în întregimea aspecte
lor, problema climatului ds 
muncă a fost analizată amă
nunțit de mai mulți partici
pant! Numai absențele ne
motivate de anul trecut au 
atras după sine pierderi de 
zeci de mii dc tone de cărbu
ne. „Dacă marca majoritate 
se poate încadra în normele 
muncii în comun, să facem 
— prin voința opiniei de ma
să — și pe cei puțini caro 
trag chiulul să înțeleagă că 
fără strădanii alături de ale 
noastre n-au ce căuta în rin- 
durile colectivului", s-a pro
nunțat convingător șeful de 
brigadă Iosif Solcan Comi
tetul oamenilor muncii, orga
nul colectiv de conducere de 
la mină, va trebui să facă or
dine — cu fermitate și cit 
mai grabnic! — in ceea ce 
privește disciplina. Se 
cere să se acționeze decis, să 
se întreprindă totul, fără in- 
tîrziere, pentru a nu mai fi 
posibilă absentarea de la ser
viciu a unui singur om, in 
171 dc zile lucrătoare ale a- 
nului (?!)

Nu putem încheia consi
derațiile noastre asupra adu
nării generale a oamenilor 
muncii de la E.M. Aninoasa 
fără a atrage atenția asupra 
necesității do a so soluționa 
de urgență problema băii 
muncitorilor și a maiștrilor. 
„Ieșim din mină transpirați și 
înghețăm de frig în baie" (Șe
ful de brigadă, Dumitru Octa
vian) ; „baia maiștrilor e 
foarte rece" (Mitrea Stan). 
Cei in drept și datori s-o fa
că (vom întreba, în curînd, pe 
directorul adjunct despre e- 
voluția temperaturii...), să 
dispună curățirea calorifere
lor, instalarea unor radiatoa
re unde-i nevoie, revizuirea 
focarelor, aducerea combus
tibilului necesar! In plus, să 
se rezolve și problema salo
petelor și a cojoacelor în așa 
fel incit minerii să fie mul
țumiți !

T. M.

conducere, se va deschide un 
(urs de perfecționare (4 luni) 
fără scoatere din producție, 
cu vinzători i care au perspec
tive de a devenj șefi de uni
tăți. De asemenea, în unitățile 
de desfacere s-au angajat ab
solvenți do liceu în funcția de 
ajutori vinzători — urmind ca 
după ce se vor califica și vor 
acumula vechimea necesară, 
să lie promovați.
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angajează urgent
a-

e.forturi

tractorist
aulocranist

tîm dari de mob iă și binale

Diversificarea gamei

produselor
de panificație

angajeaza

angajeaza urgent
un electrician

operatori chimiști, categoriile 4, 5, 6

operatori cazane abur, categoriile 4, 5, 6

lochiști cazane cu abur, categoriile 4, 5, 6

compresoriști, categoriile 4, 5, 6

MICA PUBLICITATE4, 5, 6

CALENDAR

VREMEADin ;ind in cind. mai polei 
Prin cartier, așa-ntr-o doară

lona în sferturile 
finală ale «Cupei 
pelor".

lăcătuși mecanici, categoriile 4, 5, 6

PIERDUT carnet de calificare seria 5894, eliberat de 
T.C.M.M. Petroșani pe numele Vladu Vasile. 11 declar nul.

liii

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rad Cor
nel, eliberată de I.G.C. Petroșani. O declar nulă.

Condițiile de angajare Și salarizare sînt cele prevăzu
te in H.C.M. 911/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații se pot primi zilnic de la șeful sectorului e- 
conomie—gospodărie al spitalului

Salarizarea se face conform Il.C.M. 91 1/1968 și se asi

gură locuință corespunzătoare in orașul Pitești.

următorul personal:

It.l ne amăgește 
ie... a primăvară.
□ to: Ion IJCIU

cazangii țevari și recipiente, categoriile

Salarii conform H.C.M. 914/1908
Penlru informații suplimentare rimăm s» vă adresat» 

serviciului personal telefon 1175

Steagul roșu SsS”^
Vi-I prezint pe Popa-baci

E un om 
un om cins; 
model 1* Circ 
puneam in k 
cest om I ai 
baci.

cina a ream I 
piny vaponct 
cind a izbuc 
greva aveam 
ochii mei au cărui, la du 
pași d< mine. Ihirta, Covaci 
și alțf ortaci, apoi am ’ost 
arestat și firii fu procvs, ac- 
virlit tn mchisorL .4 fost a 
nul in care mi-am înțeles 
rostul vieții.

— Era greu să înlvlcgi 
rostul vicțfi. Popa-baci .’

— hi anii ’ era tare 
greu... Mulți dintre ortacii 
mei nu știau a scrie și o 
citi. De cum înce|U’a h»umna 
și pină primăvara noi nu 
mai vedeam lumina zilei dc- 
cit arareori, la sărbători. Lu
cram zece ore pe zi. Din ta- 
tă-’i (iu nu știum aitcci a 
decit să tăiem zidurile de 
cărbune, să încărcăm capo-

uintărih' mind... Al it. In 
anul acela, insă, am int-ăfat 
ră rostul vieții mele e cu 
totul altul .

...Popa-baci are obrazul 
aspru, coțțuros, brăzdat de 
o sumedenie de cute ca un 
eorăbie» trecut prin multe 
furtuni Un curăbicr a că
rui stea polară a Jost din 
acel an singerus drumul tra
sat df' partid — lupta pen
tru libertate și demnitate a 
poporului, liotărtrea acestu
ia <tc a schimba chipid 
strimb al destinului său... 

trilv lui Popa-baci 
za și azi dirzenia și 
omului care a pus u- 
lo doborirca nu nu- 
zidurilor de cărbune 
a zidurilor apăsătoa

re ale unei orinduiri nedrep
te. Portretul său este por
tretul viu. mereu in mișca
re. înfrumusețat veșnic ca 
însuși peisajul patriei. Cine 
poale să-l rugrăveascS in 
cilera linii ? In el s-a acu
mulat de-a lungul anilor o

Ritm mai accelerat
pe șantiere!

(Urmare din pag. 1)

preționsă zestre 
tea, rorrctitiidii 
iicrt...

Sint inse 
trei moral 
prin sacrifi 
un portret viu, dăruit gem 
rafiilor care cin, gcnerafii 
Carc-l vor îmbogăți 
și luminoase valențe.

In Aninoasa. intr-t 
înconjurată vara de 
iarna de larma copiilor 
nifi lo săniuș, trăiește 
om albii de nopțile minei...

.. 1 -am cunoscut pe mi 
veteran Popa-baci. 

Cu toții îl știu in așe 
minerească am V’alc un-

ml 
lit.

dc trăiește înconjurat de sti
ma și prețuirea oamenilor. 
L-am cunoscut pe minerul 
Popa-baci, pe omul ales, ca
re se bucura prin grija par
tidului și statului nostru — 
de o bătrinețe liniștită, 
ț umilit.

Anton VIDREI.
elev — Liceul Industrial 

minier — Petroșani

imineața pătrunde in 
mină o dală cu < ri 
din schimbul I. Prin

tre primii care coboară in 
adincurile minei Uricani 
sînt și lăcătușii echipei con
duse de comunistul Fie
rea Zincă. Prin munca 
lor. aceștia asigură in per
manența buna funcționare 
a locomotivelor Diesel.

Incepfndu-și lucrul in fie
care ci cu cercetarea atentă 
a stării tehnice a fiecărei 
locomotive, numai c.c au:i:

— Mecanicul de Ia numă
rul 4 .' Urcă mașina pe ram
pă. Frina trebuie reglată. 
Hai. repede .'

Mașina urcă înclinarea 
rampei. Dujîă cilera tnmu
te coboară. La mijlocul ram
pei. frina acționează și ma
șina se supune ascultătoare.

— Numărul 29 / Trage pe 
dublă și dă capotei.’ jos !

Privesc. pe un tinăr care 
domină prin entuziasmul și 
operativitatea lui. Scund, 
vioi, cu mișcări îndemânati
ce. Ascultă motorul la dife
rite turații, surprinzind -n 
funcționarea lui ceva in ne
regulă.

— Injectorul de la nr. 3 
nu funcționează normal — 
iși spune cl șoptit ca pentru

Apoi acționează prompt 
curt timp locomotiva pâ-

rdsește garajul fn plenitudi
nea cailor putere.

Sc intimplă uneori ca pe 
traseu cite o locomotivă să 
înceapă a lucra in „timpi 
morți". In telefon la garaj. 
Se anunță locul și „diagnos-

Și atunci se cere acționat 
cu rapiditate. După puțin 
timp, iu locul anunțat din 
subteran iși face apariția lă
cătușul Nicolae Opriș, Cîte- 
i a irrii iri care parcă pătrund 
in interiorul motorului. Des
face o conductă. înlocuiește 
ceva ori execută un reglaj. 
Demworul începe să învâr
tească motorul și locomoti
va pornește grăbită cu gar
nitura de pline spre puț.

Șeful de echipă Florea 
Zincă are numai cuvinte de 
laudă despre acest tinăr.

Pot spune că Nicolae 
mindria întregului nos- 
olectii . Priceperea

promptitudinea 
a eh i tu de sa rcii iile 
vin slnt luminate de. o 
știință care definește in ma
re măsură tineretul nostru 
de azi.

...Opriș este elev in clasa 
a Xll-a, curs seral, la liceul 
din oraș. Ca și aici, acolo es
te mindria clasei și o pro le- 
sorilor. Cind l-am întîlnit 
ultima oară, cu aceleași miș
cări. precise. executa un 
reglaj al supapelor la o lo
comotivă. L-am intrebat ce 
părere are despre, ce se spu
ne privitor la el.

— Ce să spun ? In primul 
rînd trebuie să mulțumesc 
colectivului din care fac 
parte. El m-a crescut... El 
m-a formal. In cei 5 ani de 
cind lucrez aici, prin mun
ca ji dăruire am ciștigat sti
ma, încrederea ortacilor. Es
te cea mai bună răsplată a 
muncii mele.

Cind ne-am despărțit e- 
xecuta operațiile pregătitoa
re pornirii motorului.

Aproape de garaj m-a 
ajuns din urmă ..mersul rit- 
mic“ -și sănătos al locomo
tivei ce pornise sub aceeași 
privire atentă, luminata de 
tinerel ea celor 25 de ani ai 
lui' Nicolae Opriș.

I. CIOCHINA.
lăcătuș — mina Uricani

termina în februarie com
plet tronsonul 1, Iar tronsoa
nele 2 si 3 se vor înălța pe 
irei nivele; se încheie glisa
rea la blocul A I Vulcan ost
iei i îi putem Ironstera utilajul 
la blocurile G 1-2 și Cî l-l 
din Aeroport (la primul din a- 
resloa. conform graficelor, 
vom încheia glisarea la înce
putul acestui trlmr-stru).

l lind încheiate contractele 
de muncă la toate șantierele, 
trebuie să creăm toate condi
țiile unei rodnice desfășurări 
n muncii formațiilor do lucru 
îndeosebi prin aprovizionarea 
ritmică a acestora cu mnloria- 
lelo necesare c<i și prin asigu- 

‘ii funcționarii ireproșabile 
itilajelor și mașinilor. Prin 
zcntfi pe șantier, zi de zi, 

a factorilor responsabili ai tu
turor compartimentelor și ni
velelor, prin intervenția opc- 

și cqlilicalăi la fata Io-, 
ori do cile orj este ne
pregnant in punctele 
se pot IrndUeo in fapt 
cuprinzătoarele măsuri 

prevăzute <t so aplica in scopul 
onorării integrale a sarcinilor 
do plan pentru actualul tri
mestru adică realizarea a cel 
puțin 50 la sulă din sarcina a- 
nunlă.

Ne-.im propus, do asemenea, 
sa devansăm predarea unor o- 
biecllvo de mare interes, în
deosebi industriale, intre ca
re situez atelierul do tirnplă- 
rio at I.I.L. Petroșani (cu o lu-

n3) și podul rulafil al Fabricii 
de slilpj hidraulici Vulcan 
(predarea acwiiila la r» lunii 
după re ni se livrează utila
jul).

- Iaț,i de anul trecut, pio- 
ducRa global.) a Grupului de 
șantiere .Valea Jiului" iirmea 
/«) să creastă. Care alți Indi- 
calori se vor îmbunătăți iu 
acest an ?

- Preponderent urnie.i/.i >.3 
crensciS productivitatea muncii

anume cu 30 la sută, n creș
tere mobilizatoare ce depășeș
te cu mult media anuală in 
construcții. Principala calc pe 
caro vom putea realiza sub
stanțialul salt al productivității 
muncii este aplicarea unor 
tehnologii du execuție avans.j- 
lo. De pildă, 70 la sută din to
talul apartamentelor se vor e- 
Xe iila in acest an prin pro
cedee moderne: 5(50 aparta
mente din panouri mari pre
fabricate, 198 apartamente prin 
glisare și 132 apartamente prin 
cofraje plane universale. Ul
timul procedeu a lost experi
mental și, începîhd cu luna a- 
prilie, urmează să-l folosim la 
construcția blocurilor înalte. 
In paralel, la lucrările Indus
triale s-a accentuat folosirea

prefabricatelor din beton. Prin 
mărirea capacității poligonului 
de prefabricate, prin lărgirea 
Ionelului do utilaj, dar mai ri
les prin folosirea eficientă a 
capacităților do cure dispunem, 
' ele propuse vor li transpuse 
In rea li ta Io.

Pentru prima oară in
cosi an, cu un an mai do.vr< 
me decit se prevăzuse initi
al, urmează - i renunțăm la 
(lolațli — cu 7 lei pentru 
fiecare I 000 lei producție. 
Atingerea acestui oblot tiv tre
buie sa devină telul suprem 
al tuturor muncitorilor, teh
nicienilor si inginerilor gru
pului. Dobindlre.i unei eficien
te economice cîl mal înalte 
se poale obține pe șantierele 
noastre prin activitatea co
mună a tuturor, prin partici
parea angajată a întregului 
colectiv. Avem mulți comu
niști și oameni destoinici in 
colectiv, beneficiem de o zes
tre materialii și tehnică puter
nică, dispunind in aceiași 
timp și de Însemnate rezervi* 
interne a căror valoiilicaic 
qosfodăreăscă ne va conduce 
la realizarea a lot ceea ce 
ne-am propus. Urmează doai 
ca aceasta să se realizeze 
cil mai grabnic.

Pe marginea răspunsului dat
de cooperativa ,,’J rea“

Schimbați fh !
In urma apariției jn 

„Steagul roșu" nr. 7 
lioluiui ..Lî schi 
plisală". din 25 iaaii 
cooperativa „Unirea1 
troșani 
să ne dea 
riri: „Secția

lost

7224 j ar
in... lu&iă 
jar; o 1973. 

din Pe-
„qăsesli de cuviință” 

următoarele lămu- 
de închiriat o- 

biecle a lost înființată cu- 
scopul de a deservi populația 
cu obiecte diferite printre car- 
,.și ariicole pentru sport" sau 
o altă lămurire: „conducerea 
cooperativei, pe baza datelor 
colectate pină in prezt-nt ( ? !) 
va lua măsuri să dotez-? uni
tatea cu articolele de sezon

sol. de populație. Intre
,,1‘eJe s-a l'.olarii dotarea cu 
articole de ca: patine,
bot cDfi si altele".

Ne petm’dem >•> adapg^n: 
in dzul în care unitatea este 

diferite 
obiecte, noi -Aăluim coopera
tiva „Unirea" să schimbe ne- 
iniir.-'-fl firrhfi care se referă 
num?' la art: ole : entru tu- 
risnț. In l JSlț* >tăm și noi. 
ca și populația, -a fie dotata 
unlta’ea • it ma: specie cu... 
.,patine. bocanc i ț-i ALTE
LE I'!)"

ulm

I. F.

„Noi o <preci@ni
și o stimăm"

mineri și muncitori recalificați 
pentru carierele de piatra; 
excavatorist

mecanici utilaje 
strungari 
turnători

s-a

Secțiile nr. IV și VI (spe
cialități) Petroșani din cadrul 
Întreprinderii de morarii și 
panificație, vor asimila in tri
mestrul care urmează șase 
noi produse de panificație. 
Este vorba de specialitățile: 
cheli marmorat, cheli cu sta
fide, șlrudel cu brînză de 
vacă, cheli cu rahat, bardo și 
macedonia..

Diversificarea gamei produ
selor de panificație va con
tribui la satisfacerea intr-o 
mai mate măsură a gustului 
consumatorilor, cit și la creș- 
terea eficienței economice 
întreprinderii.

In ziarul nostru de mune

INDIVID - COLECTIVITATE
Pe marginea articolului „Cu ce drept luați copi
ilor copilăria ?“: ancheta „Este vorba doar des
pre atitudini reprobabile moral ? Nu ! IN ACEST 
CAZ, SA INTERVINĂ LEGEA!

@ Pe banca acuzaților e și locul „nevinovatilor“

un instalator încălzire cen
trală

un lăcătuș mecanic pentru 
reparații universale
un fochist încălzire centrală 
termică

este o 
bin ecu- 

iiusculă la c.c/iloatarca 
minieră Paroșeni: ea est: 
pentru toate femeile un 
xemplu de ........
că, precum 
obștească.

De peste 
a intrat in 
comuniștilor și-a 
cu devotament 
La noi în exploatare mun
cește de trei ani iar conști
inciozitatea cu care iși face 
datoria, mobilizează toate fe
meile. La cei 51 de ani ai 
ei, este plină de energie, ga-

x| na Nelega.
Jfcl muncitoare 

născută la

dăruire in muri
și în act ivit alea

15 ani, de cind 
marea familie a 

îndeplinit 
îndatoririle

la aricind să dea u mină de 
ajutor acolo unde este ne
voie. Pentru < n’ior nu-fi do
rește altceva decit fericire 
)iilor săi. Remus și Emil. și... 
..să jiu sănătoasă pentru a 
putea munci incă mulți ani".

N-am vrut să-i aducem e- 
t-lugiu, ci, in puține cuvinte 
am dorit să vă vorbim căl
duros de .pre tovarășa noas
tră de muncă Ana Nelmja, 
o mamă decolată, o priete
nă apropiată, o ctnnuuișin 
neobosită pe care noi toii o 
apreciem și O stimăm.

Eugenia CHERECHEȘ. 
corespondentă

Rezultatele tragerii
ua

11 februarie 1973

termen
întregului

înainte de 
cauză a 
popor;

Juventud Bada-

MIERCURI. 11 FEBRUARIE 20,00 Uînteeul săptămînii.
Frumuseții talc — de

Soarele răsare la on1 7.18 George Grigoriu;
și apune la ora 17,43. Zile 20,05 Avanpremieră;
trecute din an — 45. Zile 20,10 Teleobiectiv;
rămase — 320. 20,30 Tolecinemateca, Ci

clul Jean Gabin. Vîr-
EVENIMENTE

22,00
sta ingrată;

24 de ore. România în
1973 — 25 de ani de la lume:

constituirea U.F.D.R. 22,40 Luminile rampei, Mu
zica și scena ;

cu ivi r. 23,00 Baschet masculin. Stea-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cornul de capră ; Re
publica : Colega mea vraii- 
toarea , PETRII.A : Balada lui 
Cable Hogue : LON E A — 
Minerul : Or iul și bila ; 
VULCAN: Anonimul Vene
tian ; LUPENI — Cultural : 
Anonimul vem-țian ; Mun
citoresc : Logodnica Irumo- 

sului dragon.

T V
MIERCURI 14 FEBRUARIE

9.00

9.30

10.00
10,05
10.10
10,20

10.35
11.35

18,00
18.05
18.15
18.40

19.00

19,20
19,30

Curs de limbă engb
— lecția a 40-a;
De la Alfa la Ome 
Enciclopedie pentru 
levl:

Telex;
Publici late: 
Moment folcloric:
La ordinr-a zilei.. ‘ 

în județul Galați ;
Revista literară TV ;
Film s» rial : P. urme
le lui CapIJa. Produc
ție a studiourilor din 
R.S.F. Iugoslavia, 
pisodul UI); 
Moment coregrafic; 
Telex tehnico-științific,

> Telejurnal;
('urs de limba germa
nă. Lecția a 40-a ; 
Telex;
Tragerea Pronoexpreș; 
Întrebări și răspunsuri;

i Tineri interpreți de 
muzică populară;

Timp .și anotimp in 
cri cu 11 liră:

1 001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul

Azi

(e-

PENTRU URMATOARI 
LE 24 DE ORE: Vreme in 
general frumoasă cu cer se
nin mai mult noaptea In 
cursul zilei cerul va deveni 
variabil. Dimineața izolat se 
va semnala ceață. Vînt slab 
plnă la potrivit din sud.

Grosimea stratului de ză
padă la Paring : 18 cm.

„Loteria în obiecte
EXTRAGEREA I — cîștlgă cîte un autoturism „Dacia 

1300” toate biletele cu numărul 296862
EXTRAGEREA a Il-a — cîștigă premii în obiecte in 

valoare de cite 20 000 lei toate biletele cu numărul 968182
EXTRAGEREA a IlI-a — cîștigă premii în obiecte în 

valoare de cile 10 000 lei toate biletele cu numărul 25443
EXTRAGERILE a IV-a și a V-a — cîștigă premii in 

obiecte in valoare do cîte 5 000 lei toate biletele cu nume 
rele 85629 : 46802

EXTRAGERILE a Vl-a, Vll-a și a VIII-a — cîștigă pre
mii in obiecte în valoare do cile 2 000 lei toate biletele cu 
numerele 35871 : 42142 : 07327

EXTRAGERILE a IX-a, a X-a și a Xl-a — cîștigă 
premii în obiecte in valoare de cite 1 000 lei toate biletele 
cu numerele 7648 : 7853 ; 7324

II] E a Xll-a, â XIII . . \i'
premii în obiecte in valoare do cîte 500 lei toate biletele 
eu numerele 8244 : 4052 : 9874

EXTRAGERILE a XV-a și a XVI-a — cîștigă premii în 
obiecte in valoare de cite 200 lei toate biletele cu nume

rele 725 ; 676
EXTRAGEREA a XVll-a — cîștigă premii in obiecte în 

valoare de cile 100 lei toate biletele eu numărul 11
Depunerea biletelor câștigătoare se face piuă la data do 

20 februarie 1973, la orice unitate de vînzare proprie Lo
to—Pronosport.
Câștigătorii care domiciliază in localități in care nu 
funcționează nici o unitate de vînzare A.S. Loto—Pro
nosport. vor trimite biletele, pină la data de 20 februa
rie 1073 (data poștei) in plic cu valoare declarată, la 
Centrala Loto—Pronosport din calea Victoriei — Bucu
rești — căsuța poștală 102.
Obiectele cîșligate la tragerea din 11 februarie 1973, 
pot ridica de ia magazinele din rețeaua comerțului 
stat sau a cooperației de consum în termen de -15 
•le la dala tragerii, respectiv pină la 28 martie 1973, 
pft t are biletul câștigător omologat, pre'nm șl comuni t- 
rei» Centralei A.S. Loto—Pronosport, isi pierd valahllR.i 
tea.
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Conîerințe de presă 
la ambasade române

Moscova
MOSCOVA 13 — Gorespon- 

dentul Agerpres, Laurențiu 
Dulii, transmite: La ambasada 
română din Moscova a avut 
loc. marii, o cnnlerința ie 

la care A'aleriu Bărbu- 
Icscu, șeful agenției economi
ce a ’arii noastre în Uniunea 
Snveti- i. a vorbit despre ex
pozițiile internaționale de ma
șini și utilaje pentru silvicul
tura. industria lemnului și a 
mobilei, transporturi, con
strucții și instalații — ..Esti
mo" — șj de echipamente și 
utilaie pentru agricultură, in
dustria alimentară și a amba
lajelor, accesorii pentru 

,sm, vânătoare și pescuit 
ava1* — care vor avea loc 
București, in anul 1973, 
orbitorul a prezentat, în 

i unei numeroase asisten- 
alcătuite din ziariști ai 

sei sovietice de profil și

reprezentanți al unor ministe
re. despre realizările econo
miei românești in aceste do
menii, relațiile crescinde intre 
tara noastră și Uniunea So
vietică. largul schimb do măr
furi dintre țara noastră și al
to state ale lumii in ramurile 
respective.

Koln

ULTIMELE ȘTIRI

TMKrri rv

..Et. 
la

V 
fan

BONN 13 (Agerpres). — Ln 
sediul Ambasadei române din 
K61n, a avut loc o conferință 
de presa privind expozițiile 
internaționale „Etav«" si „Es
timo* care vor avea loc în a- 
cest an la București.

•Au participat redactori ai u- 
nor agenții de presă, ziarelor 
centrale, reviste economice, 
presa de specialitate, precum 
si reprezentanți ai societăților 
cțp târguri si expoziții 
Koln și Dusseldorf.

din

Prezentarea filmului românesc
„Dacii41 la

BRA.ZZAVILLE 13 (Ager-
preș). — La cinematograful

din Brazzaville a fost
lat filmul românesc

o calc
", care s-a bucurat de
15 primire din partea

i prezenți -Iustin Le-
Round: -■ u, membru al C.C. al 

uhu Congolez al Mun-
cii. mlinîstrul industriei, mi-
nelor și turismului, Saturnin
Okabe . ministrul finanțelor
si al bugetului. funcționari
superi-ari din M.A.E.. repre-

ți ai presei și radiotele-
viziunii’. șefi ai misiunilor di-
plomailiec. ai oficiilor regio-
nale ;île organizațiilor inter-
națion;ale. alți diplomați.

Brazzaville
Erau de față Gheorghe Sto- 

ian, ambasadorul României la 
Brazzaville, alți membri ai 
ambasadei și agenției econo
mice.

AAAAaaa^A^ ^1a\a> (^) Ultimeleștini

Convorbiri consacrate reglementării
pașnice a problemei laoțiene

VIENTIANE 13 (Agerpres). 
— Marți a avut loc cea de-a 
13-a ședință a convorbirilor 
dintre delegațiile forțelor pa
triotice laoțiene și părții de 
la Vientiane, consacrate re
glementării pașnice a proble
mei laoțiene,

Luînd cuvintul in fața zia
riștilor la încheierea ședinței, 
reprezentantul Frontului Pa
triotic Laoțian a relevat că 
părțile au ajuns la Un con
sens îutr-o serie do probleme 
legale dc încetarea focului și 
de reglementarea po! 
situației din țară. El 
rat că realizarea un’ 
intre colo două nărți la< 
poate deveni, într-un viitor 
foarte apropiat, o realitate.

Pe de altă parte, se anun
ță că premierul Suvanna Fu
ma a avut, in aceeași zi, 
întâlnire cu Fu mi 
secretar general al 
Frontului Patriotic 
in cursul căreia au
date aspecte privind 
montarea problemei laoțiene.

o 
Vongvicit, 
C.C. al 

Laoțian, 
fost abor- 

regle-

ll /

I
5o

®

Declarația deal R. D.
HANOI 13 (Agerpres). — 

Ministrul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității o declarație de protest 
in legătură cu continuarea și 
intensificarea bombardamen
telor efectuate de aviația Sta
telor Unite asupra teritoriu
lui laoțian. Susținind pozi
ția Frontului Patriotic Lao
țian de reglementare a situa-

țici din această țară — prin 
aprobarea propunerilor dc 
pace formulate de delegația 
F.P.L. la convorbirile care 
au loc la Vientiane pentru 
restabilirea păcii șl înfăptu
irea înțelegerii naționale în 
Laos — declarația cere S.U.A. 
să înceteze fără întârziere 
bombardamentele.

Adunarea festivă din capitala chiliană
SANTIAGO DE CHILE 13 

(Agerpres). — Cu prilejul îm
plinirii, in aceste zile, a 20 
dc ani de la crearea Centra
lei Unice a Oamenilor mun
cii din Chile (O.U.T.), în ca
pitala chiliana a avut loc o 
adunarea festivă. Ia care a 
luat cuvintul președintele Sal
vador Allende.

«Centrala oamenilor mun
cii și guvernul, a spus preșe
dintele, știu că numai în con
dițiile unei unități trainice a 
tutiuror forțelor democratice 
putem sâ obținem indepen
dența economică deplină șl să 
Începem construirea noii so
cietăți".

Situația se menține încordată 
de Nordîn Irlanda

violenta 
in ulti-O misiune

a Consiliului de Securitate 
a sosit în Zambia

LUSAKA 13 (Agerpres). — 
Misiunea specială a Consi
liului de Securitate, sosită în 
Zambia pentru a lua cuno
ștință la fața locului de con
secințele acțiunilor provoca-

Reuniunea parlamentarilor din țările 
membre ale Pieței comune

(Ager-
din 

î ale 
s-au

LUXEMBURG 13 (
preș). — Parlamentari 
cele nouă țări membre 
Pieței comune lărgite 
reunit, marți, la Luxemburg, 
în prima lor sesiune plenară. 
Pe agenda reuniunii s-a a- 
flat, printre altele, problema 
examinării relațiilor țărilor 
comuniste cu celelalte state 
europene, precum și cu Sta-

tele Unite. In continuarea lu
crărilor. președintele Comite
tului executiv al Comisiei 
pieței comune, Francois Xavier 
Ortoli, a prezentat raportul 
anual al acestui organism al 
C.E.E., în cadrul căruia s-a 
referit pe larg la actuala cri
ză monetară, declanșată 
dolar.

toare ale regimului rasist rho
desian împotriva acestei țări, 
și-a început activitatea la 
Lusaka. In zilele următoare, 
membrii misiunii — repre
zentanți ai Indoneziei, Aus
triei, Perului și Sudanului — 
se vor întâlni cu conducătorii 
zambieni și vor vizita regiu
nile de la granița cu Rhode
sia. Pe baza materialului fap
tic adunat in Zambia, misiu
nea va pregăti un raport care 
va fi înaintat Consiliului
Securitate,

Greva celor 47 000 de lucrători 
din rețeaua de aprovizionare 

a Anglieicu gaze
LONDRA 13 (Agerpres). — 

La miezul nopții de luni spre 
marți, a început greva la 
scară națională a celor 47 000 
de lucrători din rețeaua de 
aprovizionare cu gaze a Ma
rii Britanii, care protestează 
in acest fel împotriva legis
lației guvernului conservator 
privind „înghețarea" salari
ilor.

Greviștii au refuzat să pres
teze ore de lucru suplimen
tare și desfășoară, totodată,

greve perlate. In urma acțiu
nii revendicative în regiuni
le centrale ale țârii a fost 
sistată livrarea combustibilu
lui gazos pentru aproximativ 
500 de mari firme industria
le. Acțiunile greviste nu afec
tează însă spitalele, școlile, 
azilurile de bătrîni și așeză- 
mintele pentru copii, acestora 
urmînd să li se asigure apro
vizionarea normală cu gaze 
pe întreaga durată a conflic
tului de muncă.

Spori • Telex * Spori
NEW YORK 13 (Agerpres).

— Au luat sflrșit întrecerile 
turneului internațional de 
tenis de la Philadelphia. In 
finala probei de simplu s-au 
întilnit cunoscuții jucători a- 
mericani Stan Smith și Bob 
Lutz. La capătul unei 
partide echilibrate, care a 
durat aproape trei ore, Stan 
Smith a -terminat 
in cinci seturi cu 
4—6. 1—6. 6—4.

Proba de dublu 
iat cu victoria surprinzătoare 
a perechii americane Brian 
Gottfried — Dick Stockton, 
care a dispus în finală cu 
4—6. 6—3, 6—4 de redutabilul 
cuplu australian Rod Laver
— Roy Emerson.

★
PARIS 13 (Agerpres). — 

Concursul international de 
sabie de la Paris a fost cîș- 
tigat de scrimerui maghiar 
Tibor Pesza, care a totalizat 
în turneul final 5 victorii. Pe 
locul secund s-a clasat com
patriotul său Peter Bakony
— 4 victorii, urmat dc Vallee. 
Bena (ambii Franța). Fraulich 
(Ungaria) — 2 victorii și Du
mont (Franța) — 0 victorii.

învingător
7—6, 7—6,

s-a înche-

competiție au 
de sportivi.
★

Sala sporturilor Floreasca 
din Capitală găzduiește astă- 
seară, cu începere de la ora 
20,00, meciul retur din cadrul 
grupei B a sferturilor de fi
nală ale „Cupei Cupelor- la 
baschet masculin între echi
pele Steaua București și 
Juventud Badalona (Spania). 
Victorioși în prima întâlni
re, disputată Ia Badalona, cu 
scorul de 81—77 baschetba- 
liștii de la Steaua pornesc cu 
șanse in partida de astă sea
ră, decisivă pentru calificarea 
in semifinalele competiției.

★
MELBOURNE 13 (Ager

pres). — Cu prilejul campio
natelor de natație ale Aus
traliei, care se desfășoară la 
Adelaida, campioana olimpi
că Shane Gould a stabilit un 
nou record mondial în pro
ba „maraton" de 1 500 m li
ber cu timpul de 16’56"9/10, 
fiind prima femeie din lume 
care parcurge această distanță 
sub granița celor 17 minute. 
Vechiul record îi aparținea cu 
17'00”6/10.

La această 
participat 94

Cel mai mare rezervor petrolier «lin lume. construit din 
beton, va fi plasat la 1 iunie in apele norvegiene, in regi- 
ar-ea de iorare Echi. Țițeiul extras de aici va ii înmagazinat 

. - orul cu o capacitate de 160 milioane de litri, cu 9 
compartimente, de unde va ii apoi transportat arin ronduc- 

’ le in portul Stavanger din Norvegia sau portul Teesdie din 
Scoția. In ioto : Rezervorul in portul Stavager in fază de fi
nisare.

de Comisia națională de pla
nificare, s-a hotărit ca, in 
anul curent, ultimul an al ce
lui de-al patrulea plan cin
cinal. sectorul dc stat al eco
nomiei să beneficieze dc 23 
miliarde rupii, in vederea în
făptuirii obiectivelor preconi
zate.

bruarie, la o demonstrație de 
protest față de arestarea a 
18 colegi acuzați că au luat 
parte la un miting conside
rat ilegal. Poliția a intervenit, 
operând arestări.

Seku Turc, a anunțat, într-un 
discurs rostit la deschiderea 
conferinței economice națio
nale, la care participă repre
zentanți ai 77 de întreprinderi 
comerciale și industriale, că 
Societatea internațională pen
tru exploatarea bauxitei 
(F.R.I.A.) va fi dc acum îna
inte o societate economică 
mixtă. în care Guineea va de
ține 49 la sută din capital.

@ Geologii din R.S. Cehos
lovacă au descoperit noi și 
considerabile rezerve de huilă 
in cuprinsul unui bazin car
bonifer, 
află la 
nord-est

al cărui centru se 
numai 40 kilometri 
dc Praga.

13 martie vor avea© La
loc, în Turcia, alegeri prezi
dențiale. Potrivit constituției 
țârii, viitorul președinte va 
trebui să se angajeze că va 
organiza în luna octombrie a 
acestui an alegeri generale.

Guvernul Indiei acordă 
o atenție deosebită consolidă
rii sectorului de stat in prin
cipalele ramuri ale economi
ei. Potrivit datelor furnizate

© Ministrul apărării al 
Marii Britanii, lordul Carriii- 
gton. care se află intr-o vi
zită oficială in Japonia, în 
cadrul turneului său prin mai 
multe state din sud-estul A- 
siei și din Extremul Orient, 
a conferit marți cu primul 
ministru japonez, Kakuei Ta
naka, și cu directorul gene
ral al Agenției Nipone pentru 
apărare, Keikichi Masuhara.

& Guvernul guatemalez a 
procedat la o nouă majorare 
cu 45 la sută a prețurilor la 
principalele produse de pri
mă necesitate, a anunțat mi
nistrul economiei, Carlos Mo
lina Mencos.

@ Faza a doua a progra
mului antiinflationist elabo
rat de guvernul conservator 
întâmpină o puternică opozi
ție pe plan social. De cîteva 
zile, in diverse ramuri ale e- 
conomiei sint în curs de des
fășurare o serie de greve, 
săptămina aceasta anunțin- 
du-se confruntări de mari pro
porții.

@ Mai multe sute de stu- 
denți au participat, la 12 fe-

0 In ultimele luni, in Sue
dia s-a înregistrat o creștere 
a șomajului. Astfel, conform 
datelor Biroului central de 
statistică, la Începutul lui fe
bruarie a.c., numărul celor 
care nu izbutiseră să găseas
că de lucru in această 
ajunsese la 128 000 dc 
soanc.

țară 
pcr-

® La numai cîteva zile du
pă publicarea datelor culese 
de oceanologul francez Jacques 
Cousteau privind polu
area gravă a apelor măritor 
și oceanelor, guvernul ameri
can a dat publicității un stu
diu realizat de „Național o- 
ceanic and atmospheric ad
ministration", din care rezul
tă că poluarea oceanelor este 
mult mai îngrijorătoare decît 
se consideră în general.

in

gș Președintele R.F. a Ger
maniei, Gustav Heinemann, 
va face o vizită oficială 

luna martie.

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — George Schultz, mi
nistrul trezoreriei al S.U.A., a 
anunțat că dolarul a fost de
valorizat cu 10 la sută în ra
port cu aurul, cu efect ime
diat la toate bursele de va
lori. Noua paritate a dolaru
lui a fost stabilită de la 38 
la 42,2 dolari uncia de aur.

OTTAWA 13 (Agerpres). — 
Guvernul canadian va menți
ne cursul fluctuant al dola
rului său pe piețele interna
ționale de devize, a anunțat 
marți dimineața John Turner, 
ministrul de finanțe al Ca
nadei, după devalorizarea do
larului american.

TOKIO 13 (Agerpres). — 
Devalorizarea cu 10 la sută a 
dolarului S.U.A. față de aur 
va reprezenta o reevaluare a 
yenului japonez de 11,1 la su
tă, informează agenția Kyodo. 
In urma anunțării hotărîrii 

-privind devalorizarea monedei 
americane, paritatea oficială 
dintre cele două monede a a- 
juns la 277,23 yeni pentru un 
dolar, față de vechea parita
te (308 yeni pentru un dolar), 
stabilită la sfîrșitul anului 
1971.

BONN 13 (Agerpres). — Gu
vernul vest-german colabo
rează în prezent foarte strîns 
cu oficialitățile americane în 
vederea găsirii unei soluții 
crizei monetare occidentale, a

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Trupele britanice din Irlanda 
de Nord au întreprins marți 
un raid intr-unui din distric 
tele Bclfastului cu populație 
catolică, unde au capturat trei 
ofițeri ai organizației ilegale 
Armata Republicană Irlande
ză (I.R.A.). Acțiunea urmează 
unei campanii dc 
desfășurate de I.R.A. 
mole zile, care a inclus dis
trugerea a trei centre comer
ciale din oraș. O razie simi-

Iară, efectuată de data aceas
ta intr-un cartier protestant, 
s-a soldat cu descoperirea u- 
nor cantități dc arme și mu
niție. Agențiile de presă rele
vă faptul că clementele ex
tremiste ale celor doua comu
nități nu au renunțat la ac
tele dc violență, ceea ce fa
ce ca trupele engleze să inter
vină și, in consecință, situa
ția sâ se mențină încordată 
in Ulster.

Lunohod-2“ în apropiere 
de masivul montan 1 auras
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— In ziua de 13 februarie, 
automatul autopropulsat so
vietic „Lunohod-2" a conti
nuat să se îndepărteze de 
locul aselenizării sale din Ma
rea Seninătății. apropiindu- 
se tot mai mult dc masivul 
montan continental Taurus.

Principala sarcină a apara
tului este efectuarea unor cer
cetări concludente in zona de

afirmat purtătorul de cuvînt 
oficial, Reudiger von Wech- 
mar, în cadrul unui interviu 
televizat. El s-a referit, in a- 
ccastă ordine de idei, la pre
zența, în două rinduri, a mi
nistrului adjunct dc finanțe 
american, Paul Volcker, la 
Bonn, precum și la contactul 
permanent întreținut de can
celarul Willy Brandt și preșe
dintele Nixon. In legătură cu 
eventuala convocare a unei 
întruniri la nivel înalt a „co
lor nouă", consacrată actualei 
tensiuni monetare, purtătorul 
de cuvînt a declarat că „ea 
depinde de evoluția situației 
din zilele următoare", adău
gind că este rezonabil să se 
aștepte rezultatele consultări
lor care au loc in prezent.

tranzit dintre regiunile mari
timă și continentală. Pinâ a- 
cum, specialiștii sovietici au 
acumulat suficiente informa
ții privind zonele maritime, 
particularitățile lor morfolo
gice și compoziția chimică a 
rocilor din respectivele 
giuni, datorită. in 
cercetărilor efectuate 
tomatul „Lunohod-l" 
stația „Luna-16". La 
său, stația „Luna-20" 
în februarie 1972, pe 
mostre din roca denumită rego- 
lit, prelevate dintr-o zonă 
muntoasă continentală. Cer
cetarea atentă a acestora a 
relevat deosebirile esențiale 
față de mostrele din mările 
selenare. Acum, lui „Luno
hod-2" îi revine sarcina de a 
stabili cum decurge schimba
rea caracteristicilor solului 
lunar în trecerea de la mare 
la continent și dacă există 
vreo legitate în aceste modi
ficări.

„Armamentul științific" al 
automatului asigură studiul 
amănunțit și multilateral al 
suprafeței lunare, aparatura 
respectivă putând cerceta com
poziția chimică a solului și 
caracteristicile sale fizico-me- 
canice. Confruntarea unor a- 
semenea date cu rezultatele 
observațiilor vizuale realiza
te prin sistemele de televiziu
ne de la bord lărgește consi
derabil posibilitățile de cu
noaștere ale specialiștilor.

re- 
special, 
dc au- 
și de 
rîndul 

a adus, 
Terra

FAPTUL DIVERS
Consum ridicat de stupefiante în Europa 

occidentală
GENEVA. — La încheie

rea sesiunii Comisiei Națiu
nilor Unite pentru stupefi
ante, secretarul general al 
Interpolului, Jean Nepote, 
a declarat că fabricarea do 
droguri s-a extins în mai

multe părți ale globului și 
în special in țările vest-eu- 
ropenc. Dc asemenea, con
sumul de stupefiante s-a 
stabilizat la un nivel foarte 
ridicat in țările Europei oc
cidentale.

Indienii giganți din jungla Matto Grosso

Esența dezbaterilor recen
tei sesiuni a Organizației U- 
nității Africane a constitui
t-o problemele privind lupta 
împotriva forțelor colonia
liste, neocolonialiste și rasis
te de pe continent, precum și 
eforturile țârilor Africii de 
a se afirma ca state pe de
plin independente, din punct 
de vedere economic și poli
tic. Sprijinul efectiv și cons
tant acordat mișcărilor de e- 
liberare din ultimele teritorii 
africane aflate sub dominație 
străină, reprezintă unul din e- 
lementele de permanență ale 
O.U.A., vizibil de-a lungul în
tregii activități a organiza
ției și. totodată, modalitatea 
de bază prin care ea își con
cretizează obiectivul de a ac
ționa împotriva ultimelor en
clave ale colonialismului pe 
continent. Toți participanții 
și-au afirmat, in acest sens, 
holărîrea de a sprijini cu și 
mai mare fermitate patrioții 
din Guineea-Bissau și Insule
le Capului Verde, din Angola 
și Mozambîc. Rezoluția adop
tata la încheierea conferinței 
denunță în termeni catego
rici războiul colonial pe care 
Portugalia îl desfășoară în 
Africa, exprimind solidarita
tea statelor membre ale or
ganizației cu lupta de elibe
rare a popoarelor din aceste 
colonii. Condamnînd asasina
tul mișelesc căruia i-a căzut 
victimă Amilcar Cabrai, se
cretarul general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, participanții 
la conferință au relevat că

un asemenea act nu i-a des
curajat pe patrioții africani 
ci a contribuit, dimpotrivă, 
la stringerea rîndurilor lor, 
la creșterea hotărîrii de a lup
ta împotriva puterii colonia
liste. „Africa întreagă, a spus 
împăratul Etiopei, Haile Se
lassie I, este chemată să-și 
aducă o și mai mare contri
buție la realizarea țelurilor 
urmărite de Amilcar Cabrai 
— libertatea și independen
ța țârii sale, victoria finală 
a tuturor mișcărilor de eli
berare".

corespondentul agenției Reu
ter — a avut în mod neaștep
tat ca principal rezultat o a- 
devărată mișcare de solida
ritate cu tînărul stat african, 
la scara întregului continent. 
In cadrul conferinței, a fost 
creat un comitet ad-hoc care 
să se preocupe în mod con
cret dc sprijinirea Zambiei, 
iar declarația finală condam
nă acțiunile ostile precum și 
măsurile de intimidare adop
tate de Rhodesia împotriva a- 
cestei țări, reafirmînd hotă- 
rirea O.U..A. de a acorda gu-

Comentariul zilei
Parte 

statelor 
fricii împotriva forțelor 
siste și colonialiste, diferen
dul rhodesiano-zambian a 
constituit, ele asemenea, o te
mă centrală a dezbaterilor. 
Relevînd în acest sens, că 
Zambia nu poartă și nu poa
te purta nici un fel de res
ponsabilitate pentru proble
mele interne dificile ale re
gimului rhodesian (intensifi
carea luptei forțelor patrioti
ce și a nemulțumirii popula
ției africane majoritare — 
n.n.), participanții la confe
rință și-au exprimat deplina 
solidaritate cu poporul zam- 
bian, subliniind că acesta 
„poale conta pe sprijinul în
tregii Africi". încercarea de 
forța a regimului Smith, caro 
a închis frontierele cu Zam
bia pentru a o supune unui 
adevărat șantaj economic — 
anunța, de la Addis Abeba,

integrantă din lupta 
independente ale A- 

ra-

vernului zambian întreaga a- 
sistență necesară în domeni
ile economic, politic și mili
tar, pentru a face față situa
ției create în urma închide
rii frontierelor.

Examinînd evoluția situației 
din Africa în contextul ei in
ternațional,. Consiliul dc Mi
niștri al O.U.A. a reliefat pu
ternica dorință a tinerelor 
state africane de a-și afirma 
deplina lor suveranitate și de 
a acționa, ca membri cu drep
turi egale ai comunității mon
diale, la soluționarea proble
melor majore ce apar astăzi 
la sfîrșitul acestui al XX-lea 
veac. Este un alt fenomen 
semnificativ pentru maturita
tea O.U.A., care a dep’ășit a- 
bordarea exclusivă a unor as
pecte — desigur importante 
dar cu rezonanță limitată la 
continentul african, cerînd a- 
cum, după cum afirmă de
clarația cu privire la proble-

mele politice, „recunoașterea 
dreptului țărilor africane de 
a participa pe bază de egali
tate și în mod activ la elabo
rarea de soluții în marile 
probleme internaționale".
„Țările Africii, subliniază de
clarația, trebuie să acțione
ze pentru instaurarea unei or
dini internaționale mai juste 
și pentru a sc permite tutu
ror statelor să participe la re
zolvarea principalelor proble
me internaționale, pe baza 
principiilor egalității și ale 
respectării suveranității lor;'.

Problema dezvoltării econo
mice, este și ea subordonată 
respectării suveranității na
ționale Tinerele state africa
ne își reafirmă. în acest sens, 
„holărîrea do a se debarasa 
de orice formă de tutelă e- 
conomică". O.U.A. proclamîn- 
du-și sprijinul deplin .pen
tru toate acțiunile țărilor 
membre vizînd reajustarea 
raporturilor inegale de coope
rare existente încă Intre sta
tele Africii și o serie de țări 
industrializate. Sint încuraja
te, de asemenea, 
privind adaptarea
cooperării interafricane la e- 
xigențele dezvoltării proprii 
și la interesele specifice po
poarelor respective.

Departe de a fi. prin pro
blemele abordate, o sesiune 
do rutină, recenta reuniune a 
Consiliului Ministerial al 
O.U.A. este apreciată ca un 
moment semnificativ în în
făptuirea idealului do liberta
te și unitate ale tuturor po
poarelor continentului afri
can.

BRASILIA. — Etnologii 
brazilieni Claudio și Orlando 
Villas Boas au stabilit un 
nou contact cu indienii gi- 
gnnți „kreen akakore" din 
jungla Matto Grosso. De da
ta aceasta, ci au întilnit doi 
tineri de 18 ani care măsu
rau 1,80 m înălțime. Cei doi 
indieni erau pe malul rîu- 
Iui Pcixot de Azevedo, la 
cîteva sute <lc metri de ta-

bara etnologilor, cînd aceș
tia, oferin(lu-lc cadouri, i-au 
făcut să sc apropie. Unul 
dintre cei doi și-a oferit 
buclele pârului în schimbul 
unui colier, după care, lan- 
sind cîteva săgeți, s-a în
depărtat cu prietenul său, 
fredonînd un cintec. Este 
pentru prima dată cind a 
putut fi auzit un cintec al 
indienilor kreen akakore.

[Salvarea miraculoasă prin
"masaje

MADRID. — După ce a 
stat timp de 20 de minute 
sub apa înghețată a unei 
piscine, un tânăr de 18 ani 
a putut fi salvat in 
miraculos prin șocuri 
trocardiace și masaje, 
miracol a fost posibil 
rece în momentul

mod 
elcc- 

Acest 
deoa- 

intrârii

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

șocuri electro-cardiace și

in apă i s-au blocat automat 
— din cauza frigului — că
ile respiratorii. Dc aseme
nea, temperatura scăzută a 
apei l-a menținut intr-o sta
re de funcționare redusă a 
organismului, fiind, totoda
tă, eliminată posibilitatea u- 
nei asfixieri.

cforturile 
cadrului

Venera ANGI1EL

Descoperirea unui sal din epoca fierului
doua descoperire arheologi
că făcută in aceeași zonă (o 
altă expediție descoperise în 
urmă cu cîtăva vreme 
sat aparținind epocii 
bronz).

ROMA. — Un grup de ar
heologi au descoperit, in 
apropiere de orașul italian 
Foggia, un sat din epoca fie
rului. Specialiștii consideră 
că acest sat datează de cel 
puțin 30 de secole. Este a

un 
de

Motor magnetic pentru propulsia trenurilor
rile se vor putea deplasa cu 
400 km pe oră, pe o adevă
rată „cale magnetică" la o 
înălțime de cîțiva centime
tri deasupra liniei, printr- 
un sistem de conducere au
tomată.

LONDRA. — Doi savanți 
englezi au relevat în cursul 
unei comunicări că au pus 
la punct noul motor mag
netic care va putea fi folo
sit, după părerea lor, pentru 
propulsia trenurilor. Cu a- 
jutorul acestui motor, trenu-
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