
PB0IF7ARI DIN TOATE ȚARIIE. UNIȚI-VĂ I

ANUL XXX Nt. 7251 DUMINICA 25 FEBRUARIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

OBIECTIVELE 
ANULUI 

1973

• RITMICITATE
• PRODUCTIVII A TE
• ECONOMII

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

Direcții cardinale pentru colectivele miniere ale Văii Jiului:
îndeplinirea eiemplarâ a sarcinilor 

de extracție, intr-un climat de activitate 
rodnica, disciplina șl securitate desâvirșitâ 

a muncii in subteran
Bucurindu-se de un real 

caracter de lucru, desfășura
tă intr-un spirit combativ, 
stimulator, recenta adunare 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din Centra
la cărbunelui Petroșani a 
pus un puternic accent, atît 
în darea de seamă prezentată 
de ing. Vasile Ogherlaci, di
rectorul general al centralei, 
cit și in dezbateri, pe adopta
rea de soluții și măsuri desti
nate să îmbunătățească acti
vitatea de extracție viitoare, 
pe ceea ce trebuie făcut con
cret pentru perfecționarea 
muncii, pentru optima solu
ționare a nroblemelor pers
pectivei mineritului din ba
zinele noastre, pentru ca sar
cinile de plan pe 1973 — an 
hotărîtor pentru realizarea 
înainte de termen a cincina
lului — să se îndeplinească 
exemplar, la cote maximale.

La lucrările adunării gene
rale au participat tovarășii 
Ioachim Moga, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei. Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid. Petre 
Turdui. Dreședintele Comite
tului Uniunii sindicatelor din

întreprinderile miniere, pe
troliere și geologice, Marian 
Angelescu, adjunct al minis
trului muncii.

Ideea care a străbătut ca 
un fir roșu lucrările adunării, 
exprimată deschis, ferm de 
majoritatea celor care au 
luat cuvîntul. a fost aceea că 
nu poate fi indiferent nimă
nui cum se extrag tonele din

ne-am îngrijit în suficientă 
măsură ca oamenii minei să 
cunoască bine condițiile de 
asigurare a securității la 
specificul locului de muncă, 
nu ne-am adus întreaga con
tribuție la educarea oameni
lor în spiritul respectării rigu
roase a N.D.P.M.", a recunos
cut în numele tuturor facto
rilor în cauză de la centra-

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii 

din Centrala cărbunelui Petroșani
abataje, condițiile nemijloci
te în care se realizează pro
ducția zilnică de cărbune, 
înainte de a porni extracția, 
este imperios necesar să se 
asigure, în cele mai mici de
talii. conjunctura capabilă să 
asigure pe deplin munca și 
viața minerilor. In afara mă
surilor de ordin tehnic, se im
pune să se creeze la fiecare 
unitate minieră cadrul adec
vat însușirii temeinice și res
pectării din convingere, la lo
cul de muncă de către abso
lut tnti salariații. a normelor 
de protectie a muncii. „Nu

lă, de la unități, ing. Ioslf 
Remete, inspector șef adjunct 
al inspectoratului județean pen
tru protecția muncii. Vorbitorul 
a acceptat imperativul unei 
colaborări mai fructuoase, u- 
nei mai mari solicitudini din 
partea furnizorilor din țară 
pentru ca produsele livrate 
Văii Jiului să respecte în în
tregime atributele siguranței 
miniere. Se simte lipsa indi
catoarelor bipolare de tensiu
ne atît de trebuincioase do
tării electricienilor, generatoa
relor electrice pentru ilumi
nat în construcție antigrizu-

toasă. a cablurilor în cons
trucție greu combustibilă, ca
re vin cu certificate de garan
ție in toată regula, dar ele sînt 
ușor vulnerabile provocării 
de incendii... Capișoanele 
pentru muncitorii din subte
ran trebuie confecționate din 
lină- sau bumbac, nu din me- 
lană, salopetele să aibă întă- 
rituri și un echipament e bi
ne să includă două rînduri de 
pantaloni, dar Ministerul In
dustriei Ușoare n-a aprobat 
încă norma de consum... „A- 
paratajul corespunzător de 
control al metanului va fi 
procurat pînă la finele anului. 
Dar pînă atunci ?“ a întrebat 
tov. Constantin Năstase. pre
ședintele sindicatului de la 
E.M. Lupeni.

„Apreciem, eu și ortacii 
mei, produsele U.U.M. Pe
troșani, ale F.S.H. Vulcan, mi
nerii respectă strădaniile co
lectivelor respective, dar pî
nă nu se vor înlătura unele 
„scăpări*, ca ventilul și garni
tura superioară de la teles
cop. care nu corespund, mă 
abțin de la evidențieri, a de
clarat Eroul Muncii Socialiste, 
Petre Constantin. A$ invita 
directorul, inginerul șef de la 
aceste unități, căci sînt aici 
în sală, să vină în frontal să 
vadă cum se „comportă" e-

Angajamente mobilizatoare 
pentru realizarea sarcinilor 

extracției de cărbune la cote 
maximale

Traian Mt'LLER
Ionel ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a)

Dind curs angajamentelor luate in adunările generale ale oamenilor muncii 
de la unitățile subordonate Centralei, ca răspuns chemării la întrecerea so
cialist lansată de întreprinderea minieră Deva și întreprinderea minieră Cim- 

pulung Muscel precum și pentru recuperarea răminerllor in urmă — sarcină sta
bilit de conducerea superioară de partid personal de secretarul general al parti
dului tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu oc azja vizitei de lucru intreprinsă in septem
brie anul trecut in \ alea Jiului — adunarea generală a reprezentanților oamenilor 
muncii din unitățile C.C.P. iși asumă urmăioareje angajamente de întrecere pe anul

fb depășirea planului la producția glo
bală cu 10 milioane lei ;

depășirea producției marfă cu 9 mili
oane lei ;
• depășirea producției de cărbune net 

cu 15 000 lone;
depășirea productivității muncii cu 450 

lei/salariat ;
reducerea consumului de material lem

nos cu 1 500 mc ;
& reducerea cheltuielilor de producție 

cu 2 milioane lei ;
© depășirea beneficiilor planificate cu 

2 milioane lei ;
© realizarea unui volum de 5 milioane 

lei utilaje prin acțiunea de autodotore a u- 
nităților cu două complexe de susținere și 
o foreză pentru suitor.

Colectivul Centralei cărbunelui Petroșani 
se angajează față de conducerea superioa
ră de partid că va lua cele mai exigente 
măsuri pentru respectarea indicațiilor primi
te și ducerea la îndeplinire a programului 
întocmit de comisia de anchetă guvernamen
tală, in scopul asigurării creșterii gradului 
de securitate a muncii la toate unitățile 
Centralei. Totodată, Consiliul oamenilor mun. 
cii, împreună cu comitetele oamenilor mun
cii, sub îndrumarea permanentă a organiza
țiilor de partid și cu sprijinul organizațiilor 
de masă, va desfășura o muncă susținută 
pentru întărirea disciplinei ți ridicarea con
tinuă a nivelului de conștiință a întregului 
colectiv de salariați din cadrul C.C.P.

Strădanii 
prodigioase 
la săparea 
lucrărilor 

• miniere
Sectorul XI investiții 

de la E.M. Petrila și-a rea
lizat pină in cursul zi

lei de ieri sarcinile de plan in 
proporție de 110,5 la sută. 
Brigăzile conduse de Arpad 
Radar și Petru Tătaru care 
cu ortacii lor pregătesc în 
adincurile minei noi ca
pacități de producție au a- 
vut o contribuție valoroasă 
la îndeplinirea și depășirea 
obligațiilor ce-i reveneau 
sectorului de investiții în 
această perioadă de timp, 
indicele de realizare a pla
nului celor două brigăzi a- 
tingind cifrele de 106,1 la 
sută, respectiv, 104,4 la su
tă.

privit 
indelun- 

vor- 
Era 

care

ff e-am 
timp 
gat cum 

beau cu florile, 
un dialog pe
doar ele, florăresele, 
se pricep să-l poarte. 
Sînt ferm convins 
că pentru a pune o 
întrebare unei cale 
sau ciclamene. pen
tru a primi un răs
puns din partea unei 
oricare alte flori 
e necesară o oareca
re intuiție pe 
cu siguranță 
sele o <

Și. 
dintre 
gindit 
drumul 
parcurge

care
florăre-

au.
dacă 

noi 
vreodată 

l pe care 
o 

de la micuța sămin- 
ță așezată cu penseta 
intr-un ghiveci ori 
cutie, ți pină la bu
chetul dăruit persoa
nei iubite, se dato-

pufini 
ne-am 

la 
îl 

floare.

Personalul ' PRINCIPIALITATEA,
I»gMartid, exigența, autoritatea-

trăsături definitorii
ale maistrului comunist

Se zice că unde e tinerețe e și mult entuziasm.
Șl entuziasmul brigadierului Ilie Bogheanu de la mina 

Vulcan (in centrul clișeului nostru) se reflectă acolo in a- 
dinc unde cu brigada sa dă la ziuă mereu tone de cărbune 
peste plan.

O primă dovadă care con
firmă rolul important al u- 
nui maistru minier, membru 
de partid, ca factor cheie al 
procesului de producție, o 
dovedește alegerea lui de 
către comuniști ca secretar 
al organizației de bază. în
crederea comuniștilor se ba
zează, in acest caz. ne un 
complex de calități deja do
vedite de maistrul miner, 1 a 
lități din care ies în eviden 
ță principialitatea in relațiile 
de fiecare zi, spiritul critic și 
autocritic, autoritatea, modes
tia comunistă. atitudinea 
înaintată față de muncă.

Cu o asemenea situație, in 
care maistrul miner și in 
general personalul mediu teh
nic — este plenar integrat in 
viata politică și economică a 
sectoarelor de producție, ne
am întîlnit la mina Aninoa- 
sa, confirmîndu-ni-se, la o 
scară largă, rolul major al 
maistrului în sinul unei co
lectivități. Datorită pregătirii 

'lui- multilaterale.’ datorită po
ziției ce o deține în procesul 
de producție și autorității de 
care se bucură în colectiv — 
autoritate clădită, așa cum 
spuneam, pe promovarea prin
cipialității și echității în re
lațiile cu oamenii, a respectului 
reciproc — maistrul cîștigă,

zi de zi, un plus de încrede
re din partea salariaților.

In acest sens, ne-au fost 
oferite numeroase exemple. 
„Nu intimplător — ne-a re
latat tovarășul Dumitru Her, 
secretarul comitetului de par
tid pe mină — la sectoarele 
de producție comuniștii au 
ales numeroși maiștri in or
ganul politic de conducere. 
Pavel Blaj, Traian Crăciun. 
Constantin Popa. Nicolae 
Ceapă — cu toții maiștri mi
neri principali — sînt se
cretari de organizație la cele 
patru sectoare de producție. 
Ioan David. Ioan Orhotă. Du
mitru Șetrariu, Simion Mo- 
raru, Ghcorghe Bolunduț, Si
mion Iancu. Victor Bîrdea, 
Nicolae Iliev, Petru Feier și 
alții — maiștrii mineri sau 
maiștri mineri principali — 
fac parte din birourile orga
nizațiilor de bază la aceleași 
sectoare, unde desfășoară, 
împreună cu secretarii și cei
lalți membri ai birourilor, o 
activitate corespunzătoare. In 
general, la mina noastră, i 
conchis Dumitru Her. ne stră
duim să valorificăm cit mai 
mult această rezervă internă

M. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ACTIVITĂȚILE PIONIEREȘTI SI STIMULAREA 
INTERESELOR FATĂ fit MUNCĂ SI ÎNVĂȚĂTURĂ

infAniA/ifiiffff/ff/fHfnnifn/n/ffr'

Impulsionarea preocupării e- 
levilor pentru învățătură, dez
voltarea aptitudinilor, cultiva
rea patriotismului și interna
ționalismului socialist, a res
pectului pentru muncă și e- 
forturile creatoare ale poporu
lui, iată doar citeva direcții in 
care Organizația pionierilor 
contribuie eficient. Astfel, con
siliile pionierești din școli, co
mandanții instructori, sub con
ducerea nemijlocită a organi
zațiilor de partid, printr-o va
rietate de activități au stimu
lat neîntrerupt atitudinea îna
intată a pionierilor din muni
cipiul nostru fală de învățătu
ra, față de muncă. De un real 
ajutor in această direcție s-a 
dovedit contactul permanent 
cu comuniștii, cu fruntașii in 
producție și locurile de mun
că ale acestora. Deosebit de 
instructive au fost întîlnirile 
pionierilor cu Eroul Muncii So
cialiste Petre Constantin, cu 
minerul loan Cojocaru, sau cu 
tovarășul loan Bodenlosz de
putat in M.A.N. Edificatoare 
sînt numeroasele activități or
ganizate la nivelul detașamen
telor, care vizează orientarea 
profesională, dezvoltarea sen

timentului de stimă a pionieri
lor față de eforturile oameni
lor muncii, lată doar citeva 
dintre acestea : „Taina firului 
de mătase" (Școala nr. 1 Lu
peni), „Profesii și frumuseți" 
(Școala nr. 5 Petroșani), 
„Schimbul de mîine" (Școala nr. 
3 Vulcan), „Cincinalul in pa
tru ani și jumătate" (Școala 
nr. 5 Vulcan).

Ca parte integrantă a muncii 
desfășurate in unitățile de pi
onieri activitatea in cercuri 
întregește și aprofundează cu
noștințele predate in școală. 
Preferințele, în masă, ale pio
nierilor Și școlarilor către cer
curile cu profil tehnic care 
funcționează in școli și casele 
pionierilor este un indiciu că 
organizația pionierilor răspun
de cu promptitudine unor sar
cini educative de mare semni
ficație in pregătirea pentru 
viată. Astfel, in acest an șco
lar funcționeaz.ă 97 de cercuri 
tehnico-științifice și aplicati
ve, diversificate in peste 20 
de profile care cuprind 3 100 
de pionieri și școlari, adică 
26 la sută din totalul școlari
lor de virstă pionierească. S-a 
înmulțit numărul cercurilor

în pagina a 2-a: 

A/ A G A Z I N

specifice Văii Jiului „Micii mi
neri*1, de la patru cile erau a- 
nul trecut la nouă in acest an 
și au apărut altele noi cum 
sînt : „Micii inovatori" (Școli
le nr. 2, 3 Petrila), „Micii to- 
pografi" (nr. 2 Lupeni), „Micii 
calculatori" (Școala generală 
nr. 6 Lupeni), „Clubul cerce
tătorilor" (Școala nr. 6 Petro
șani).

îmbucurător este faptul că 
activitățile lehnico-aplicativc 
au început să capete tradiție, 
an de an crescind parti< iparea 
pionierilor la concursuri sau 
demonstrații. Semnificativ es
te faptul că la concursul „Mi- 
nitehnicus" de anul trecut am 
avut înscriși 1 800 de pionieri 
cu peste 1 000 de lucrări, evi- 
dentiindu-se școlile nr. 1 și 6 
Lupeni, nr. 4 Vulcan, Aninoa- 
sa, nr. 1, 2, 5 și 6 Petroșani, 
nr. 1 și 5 Petrila. Un aport din 
ce in ce mai substantial îl a- 
duc casele pionierilor, care ia 
această oră sînt bine dotate 
cu tot ce este necesar unei bu
ne activități.

Actionind in direcția formă
rii copiilor ca viitori cetățeni, 
membri ai societății socialiste, 
Organizația pionierilor, alături 
de școală, contribuie substan
țial la formarea civică.

Prof. Victor IAȚENCO. 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor

(Continuare in pag. a 3-a)

PRIN 
DRESDA 
DE IERI

Șl DE AZI
Am poposit pe meleagurile 

Dresdei intr-un tîrziu de toam
nă, în acele zile cind aerul 
este parcă mai pur. cind iu- 
mina capătă acele reflexe a- 
urii împrumutate de siluetele 
caselor și monumentelor j.e 
linqă care treceam. Pentru a 
ajunge la Dresda, a trebuit să

rește poate și faptu
lui că florile farme
că prin delicatețea . 
și frumusețea lor 
făcindu-ne să uităm 
de străbaterea aces
tui traseu destul de 
lung.

cit mai repede in u- 
nitățile de desfacere.

Am cunoscut aici 
pe Hermina 
Maria Neghină,
sabeta Codea. Nicu- 
lina Piuodă și Maria 
Haneș, am putut con-

facultăți cu astfel de 
profil. De la Con
stantina Cri-șan, flo- 
ricultoare peisagistă, 
am aflat că in aceas
tă seră există 
condițiile ca să 
crească necesarul

poziția tuturor, pu
țind fi cumpărate de 
la unitățile noastre 
de desfacere.

toate 
se 
de

cu-

/n sera florico- 
lă de la mar
ginea cartieru

lui Aeroport am a- 
vut prilejul să
nosc îndeaproape as
pecte inedite din ac
tivitatea acelora 'O- 
re, zi de zi, se stră
duiesc ca gingașele 
flori să crească mari 
și frumoase, să aibă 
căldură, soare ^vă 
fi lumină, să ajungă

stata că atit de mult 
s-au atașat acestei 
seri incit, faptul, că 
muncesc aici de foar
te mult timp. le-a 
îndemnat la specia
lizare prin dobîndi- 
rea de noi cunoștin
țe profesionale. U- 
nele au urmat cursuri 
de calificare, altele 
sfnt absolvente de li- 
'«u hotărite să can
dideze in viitor la

a-flori și plante de 
partament cit și ră
sadurile destinate zo
nelor verzi.

— Avem aici dife
rite specii de flori: 
1 900 bucăți cicla-
men, 600 cineraria
hybrida. 400 horten
sia, apoi cactuși, pri- 
mole. 
altele.
vor fi bine dezvolta
te, vor fi puse la dis

a m constatat 
ăJ curățenia e- 

xemplară, tem
peratura, lumina și 
aerul prielnice flori
lor care cresc și în
floresc pe zi ce trece 
mulțumind parcă flo- 
răreselor, acelora ca
re sînt mereu în mij
locul lor, preocupin- 
du-se cu drag ca 
o ,,boală" să nu 
afecteze.

Unele așează
mințele în răsaduri, 
altele se ocupă ca

nici 
le

se-

asparagus și 
Toate, cind f

Iullan IORDACHE, 
corespondent

(Continuare in pag. a 3-a)

străbat un tinut de legendă, 
de o neasemuită* frumusețe: 
Elba- șerpuiește lent între 
munți de bazalt și păduri ne- 
sfîrșite. Grandoarea priveliștii 
este completată de cochetele 
stațiuni balneo-climaterice
(Bastei, Wehlem, Bad-Schan- 
dau), care alcătuiesc o adevă
rată salbă pe marginea rîului 
istoric. Imaginea „Florenței 
germane", cum e nuntită Dres
da. nu mai seamănă cu aceea 
din tablourile lui Canelet’o. 
Zwinger-ul, palatele de pe 
malul rîului. citeva catedra
le, ți-o mai amintesc. In rest, 
orașul, cu centrul renăscut în 
vechea lui arhitectură, dar cu 
imense parcuri, in care parcă 
mai simți mirosul tenebros al 
incendiului, iti readuce în 
memorie tragedia din noaptea 
de 13 februarie 1945. In mai 
puțin de o oră, mii de tone de 
bombe au distrus zidurile ca
selor și statuile, podurile ele
gante de pe Elba, palatele re
gilor saxoni, capodoperele de 
artă. Astăzi au rămas doar, ci
teva frînturi de ziduri înnegri
te, martori ai dramaticei e- 
xistente a unui oraș care adu
nase in el valori culturale in
calculabile.

Reconstrucția Dresdei s-a fă
cut și se face cu pași giqanti. 
Locuitorii isi iubesc orașul ca 
și operele de artă din muzeul

I. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



Prevederea seismelor ?
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6) MAUR —
7) PAR — DA 
U — ARO — 
ROTOCO! ARI ;

cască - La despărțire ; 5) In
tr-un fel ține de port - E cu 
adevărat o capacitate ; 6) A 
scoate

iar parte din consorțiul ..European' 
Bblkow-Blohm (Republica 
firme engleze suedeze și

ORIZONTAL : 1) Ce e val ca 
valul trece ; 2) De obicei face 
multe parale ; 3) Bună... de 
fugă ; 4) E și asta una gură

FRANJ A — Cel mal nou 
model de avion construit de 
societatea Turbomeca, „L’ae- 
roconimander Aslrafan" în 
primul său zbor de încerca-

Cițiva savanți sovietici din 
Novosibirsk s-au aflat intr-o 
zl in fața unei situații stranii. 
Unul dintre ordinatoare a în
ceput să se... bilbile, să dea 
răspunsuri confuze In momen
tul cind s-a apropiat de ol o... 
femele I Au iosl întreprinse 1- 
medlat Investigații pentru ex
plicarea acestei neobișnuite 
comportări. S-a aflat că ma
terialul sintetic din care era 
confecționată rochia slzltatoa- 
rei producea un cîmp electric 
care perturba funcționarea or- 

.dlnalorulul, considerat pe ne
drept... misogin !

Floare de colț
7/////Z/Z/Z//////Z/Z/Z/////////////Z//Z////Z/Z//,

llc triste de februarie. Acolo sus in munți, fulgi grei de 
zăpadă ou acoperit totul. Cu un suprem efort, un petec de 

verdeață s-o împotrivit „morții", opoi senin, cu fruntea 
sus. s-o supus firii. Șuierînd necruțător, vintul a dus îngrozitoarea 
veste din munte in munte, din vale in vale. S-au întristat mun
ții ce înconjoară Valea, i-a copleșit omătul greu.

E trist Paringul. El, cel care odinioară fura strălucirile soa
relui, dmdu-le culmilor semețe culoare și viața.

E trist Retezatul. Ale sole lacuri, reflectînd nu demult splen
doarea nopților montone cu lună șl slele, par ostăzi înghețate 
pe vecie.

Sint triști Șurionul și Virful lui Patru. Stinele lor înțesate in 
vara, sini acum pustii, fără vlagă. Nu se văd turme de oi, nu se 
aude lătrat de ciine. Nici măcar sălbăticiunile nu se arată ; res
pectă tăcerea și omărăciuneo lor.

E tristă Obirșia Lotrului. Leagănul atitor bucurii și clipe de 
desfătare senină, a încremenit sub povara știrii aduse devîntul 
acestui crud februarie. Masa de lemn de sub bradul cel falnic, 
o goală acum. Doar zăpada in strat gros o acoperă. Pe alocuri 
topită, o face să lăcrimeze...

Misoginul

că

S-a întristat și Cerno. Puține veri în 
urmă, ea Cerna, se bucura de bucu
ria celor care o cunoșteau atunci. Să
rea veselă din piatră in piotră și în
frățită cu Cernișoora, Girdomanul, I- 
vanul, Cărbunele sau Balmoșul, du
ceau la vale spre Danubiu fericirea 
zilelor trăite atunci. Acum Cerna tace, 
înghețată de ger, tînjește după soa
rele verii care pare că nu va mai veni 
niciodată.

Stino din rîu, s-a așternut și ea in 
tăcere adincă. Custura, Gruniul, Lază- 
rul și Valea Mării, bătrine virfuri au 
încărunțit de tot. „Doliul" alb se aș
terne lin dar sigur peste vigurosul Rîu 
Bărbat, o cărui frumusețe austeră a 
atras vară de vară zgomotoase gru
puri. Mulțimea de cascade, sprința
re izvoare, nu mai pulsează ozi 
viață oprind inima falnicului rîu. 

Cimpușelul, fac gardă mută cărărilor

La mina Deva s-a încheiat 
experimentarea metodei de ex
ploatare cu surpare în subela- 
je. Pe baza rezultatelor obți
nute s-a stabilit că aplicarea 
noii tehnologii la condițiile de 
rocă și zăcămint ale acestei 
unități, de către specialiștii 
Centrului de cercetări și pro
iectări miniere din localitate, 
prezintă multiple avantaje. 
Productivitatea muncii in aba
taje crește cu 50 la sută față 
de cea obținută prin folosirea 
metodelor obișnuite de lucru; 
consumul de lemn de mină se 
reduce la jumătate și se mic
șorează cu 30 la sută prețul 
de cost ai minereului extras, 
in același timp, se reduce e- 
forlui fizic al minerilor și spo
rește securitatea muncii in 
subteran.

Noua tehnologie de lucru 
se experimentează in prezent 
in unitățile miniere de la Mol
dova Nouă și Zlatna. Specia
liștii apreciază că metoda poa- 

fi aplicată cu rezultate bu
și la alte exploatări rainie- 
din țară.

Profesorul Jerry Eaton, șeful Centrului de cercetări seis- 
moloqice din California (S.U.A.), a declarat că în viitorii zece 
ani se va putea ajunge la prevederea cu precizie a cutremu
relor de pămint. așa cum actualmente pot fi prevăzute ura
ganele. El a adăugat că in această direcție au fost obținute 
rezultate importante in ultimii ani, precizînd că o serie de 
instrumente speciale, utilizind laserul și ordinatoarele, au și 
fost puse la punct

Renumitele monumente i 
lorice și de artă din nordul 
Moldovei sint supuse de ciți- 
va ani unor ample și migăloa
se acțiuni de conservare. Re
cent, specialiștii suceveni au 
terminal lucrările de restaura
re a cunoscutei Minăsliri Pul- 
na. S-a încheiat, de asemenea, 
consolidarea vechiului „Turn 
Lăpușneanu". impresionantă 
construcție medievală ce do
mină de secole colinele Suce
vei.

Paralel cu investigațiile ar
heologice. in acest au va în
cepe restaurarea Minăstirii 
Rișca și vor continua lucrări
le de Ia Cetatea Sucevei 
Minăstirea Slatina.

I ii avion
uit rasilenții

Un consorțiu de firme aeronautice europene, constituit 
recent sub denumirea .Europlan", iși propune să construias
că in anii următori un avion de linie ullrasilențîos și care va 
vida mai puțin mediul

.Europlan* a făcut cunoscut la Hamburg că studiile pre
alabile privjr,-' construcția aparatului vor II terminate ia în
ceputul anului 1973. Acesta vaypuiea transporta la bordul 
său 120 pină la 180 pasageri și ii sint suficiente pentru ate
rizare și decolare piste relativ scurte. Printre firmele care 

—. se numără Messerschmitl- 
Federală a Germaniei), precum și 
spaniole.

i european 
os în proiect

țesută 
cu 

care rămîne multă 
lipicioasă. prezintă 
enigme pentru cer- 

O analiză a Inslitu- 
chimie organică de

Concorde 
și eclipsa 
de soare

Presa franceză anunță
în legătură cu eclipsa do soa
re din 20 iunie a.c. se fac pre
gătiri intense. Savanții fran
cezi vor face apel, in ziua res- 
pc< tivă, la serviciile avionului 
supersonic „Concorde-OOl". Cu 
acest avion ei vor zbura timp de 
80 de minute la înălțimea de 
17-18 000 metri, cu o viteză 
de 2 200 km pe oră ! Se apre
ciază că la această înălțime 
se vor obține rezultate foarte 
bune, putindu-se efectua mă
surători mult mai exacte decît 
de pe Pămint. Pe Pămînt e- 
clipsa nu va putea fi observa
tă decît timp de 6 minute și 
20 secunde I

Gsiruyerea selectivă
tumorala

Muntele Oslea,
care pașii parcă se aud încă. Pe virful singuratic, vii amintiri se 
aud in geamătul vintului ce iși plinge jalea. Dincolo peste Jiu, 
cetățile de calcar ale Pietrei Iorgovanului, Soarbelor, Galbinei, 
Paltinului sau Muntelui Piule, privesc și ele împovărate spre fi
rul de potecă din vale, căutind zadarnic din priviri, semnele de 
viață.

Pe foța Jarului sub crusta înghețată, poieni ce ieri zimbeau 
în soare, iși amintesc de zilele cind ursul și-apoi lupul, dădeau 
tircoale turmei, aici

Păduri bătrine
sacre amintiri. Aici, 
potecuța aceea sau 
ce parcă acuma zac.

Pe acest altar de suferință albă, cad undele de soare, dire 
de speranță. O nouă primăvară va veni și după ea o vară, noi 
generații de ani, ozi mici copii, vor reanima dorul de viață 
naturii „îndoliate".

Și dacă flori, o seamă, sint înghețate ocum, chiar ruptă 
ind, deci moartă, o floare nu veștejește niciodată r floarea

sub ochii lor.
sau mai tinere, își tăinuiesc in ascunzișuri 
sub bradul acesta, sau colo lingă apă, pe 
chiar pe-ocel drumeag, sint urmele de viață

Aurel DULA

Expoziții

Experiență
automobilistică
La Amsterdam, ing. Lu.nd 

Schimmelpennik propune ur
mătoarea experiență : • pentru 
combaterea poluării, este nece
sar să se utilizeze automobile 
electrice de care beneficiarii 
se vor putea servi închiriind 
cu anul cheia de contact. De 
fiecare dată cind aceasta este 
introdusă in tabloul de bord, 
un ordinator central va verifi
ca aproape instantaneu „vali
ditatea" cheii și va înregistra 
apoi cursa respectivă, 
urmează a fi efectuate 
Silul lunii din contul 
al celui care posedă 
După părerea lui, in capitala 
olandeză, pentru început, 
fi suficiente 15 slații-pilot.

In orașul polonez Opole 
fost organizată o originală ex
poziție de monede și bancno
te vechi cu chipuri de femei. 
Printre cele 150 de exponate 
unice se află salbe de bani 
din Caucaz, bancnote pe su
port textil cu chipuri de țesă
toare puse în circulație în 
1921 in Germania din timpul 
Republicii de la Weimar, bani 
din 1916 din Polonia cu chipul 
reginei Pallada. Aici sînt ex
puse și monede mai recente 
poloneze cu chipuri ale Emil
iei Plater sau Măriei Sklodows- 
ka Curie. In ce privește figu
rile mitologice de femei una 
singură este prezentă pretutin
deni pe monede, pe hîrtiile 
bancă sau mărcile poștale 
Syrena — atît de iubită 
varșovieni.

„Amica" de care... amintesc acum 
Mi-a făcut o gafă, uite-așa... pc drum 1 
Dar, mai înainte, să vă informez 
Cum de mi-am ales-o ca s-o... creionez. 
Eu, făcînd naveta, dea, de obicei 
Cu autobuzul și... cu dumneaei (1) 
(Că vreo două stații mergem împreună) 
Tot vedeam că dinsa vrea ceva să-mi spună 
Chiar in timpu-acela cind... luam bilet 
Și-observam prea bine c-o vroia... discret! 
Intr-o dimineață, mare... îmbulzeală 
Și chit că afară era „umezeală" 
Am rămas, să vină alt autobuz...
Cind, deodat’ „amica" mă rugă s-o scuz 
Dar vrea să îmi spună ceva., osebit 
Și... că în mașină nu a... îndrăznit 
Se gindca că, poate, cineva o vede 
Și-o spune la șoțul ce, mai știi ce crede 
Că punem la cale (!) Deci a renunțat 
De aceea-acuma m-a... interpelat:

— Te văd zău, mai zilnic, bilet cumpărind 
Pentru două stații... Bine, pină cînd 
Mai faci imprudența — îmi zise .amica" 
Să arunci cu banii pentru o... nimica ?! 
Cum crezi că. cu soțul, noi am reușit 
Să luăm mașină... fără ilicit !? 
Chiar, nu știi atîta ? Ești atît de prost 
Să arunci ,cu banii fără nici un rost? 
Nu sînt doar atîția care scot pîrleala ? 
Crezi că-autobuzul „ține socoteala" 
Că nu dai tu, colo, un „cinzeci de bani" ? 
Nu o simte frate ! Da, și-n cîțiva ani 
Ia fă socoteala cît, la C.E.C., sporești ?(!) 
Dacă doi Ici, zilnic „economisești" 
(Măi, să știi, ideca zău că îmi surîde 
Și deodat’ „amica-mi" începe a rîde 
Semn că înțelese că... m-a lămurit), 
lată-mă-n mașină și eu îmbrîncit 
Și-n condiții d-astca-atît de... „verticale" 
De călătorie, n-am mai dat... parale! 
Dar, la coborîre, eu am mai „rămas" 
Căci cu controlorul dădui „nas-în-nas“ 
Și plătii atuncea, cit n-am cîștigat 
Intr-o săptămînă... pentru „bunul sfat". 
Nu mai îndrăznisem să mai zic nici „pîs" 
Oricum, mă făcusem serios de rîs... 
Mi-am propus atuncea-n modul absolut 
Că de-mi văd „amica" n-am s-o mai salut!!
Nu știu cum sînt alții, dacă-s investiți 
Și cu datoria de... a fi cinstiți!

Ion LICIW

Plățile 
la știr
ba near 
cheia.

Căsătorie
întîrziată

Pinza de păianjen, 
in spirale de păianjenul 
crur e și 
vreme 
multiple 
cetători 
tului de 
la Universitatea din Heidel
berg a furnizat o serie de ex
plicații asunra fenomenului 
pinzei de păianjen. Firele 
duble ale rețelei do păianjen 
sini i'-nperi’e cu picături de
se do ele’ R°ar(ia acidă & 
a "os tor picături explică de ce 
anume rețeaua nu începe să 
mueo7?ască. deși este alcă
tuită in mare parte din albu- 
niină. In afară de aceasta, ac
ționează ca „bactericid" și 
conținutul in fosfat de pota
siu hidrogenat. Este ciudat 
faptul câ proteinele din aces
te soluții acide nu se coagu
lează ca de obicei, ceea ce ar 
anula efectul de aderență. 
Chimiștii au descoperit că 
îmbinarea proteinelor cu ni- 
tril de potasiu împiedică coa
gularea. Totuși nu s-a găsit 
in că explicația de ce picătu
rile de clei necesare pentru 
capturarea prăzii nu se usucă 
repede.

Cercetătorii de 
rul național din 
și de la Universitatea 
Clemson (S.U.A.) au propus ca, 
pentru distrugerea selectivă a 
țesutului tumoral, să se utili
zeze doze reduse do raze X 
în îmbinare cu o încălzire se
lectivă.

Sint expuși acțiunii căldurii 
toți fermenții, dar unii dintre 
ei se inactivează la o tempe
ratură ceva mai mare de 37°C.

Cercetătorii au hotărî! să 
caute o asemenea sensibilitate

termică la fermenții care di
rijează „repararea" celulelor. 
In experiențele făcute pe cul
turi de fibroplaste ale hîrcio- 
gilor chinezi ei au constatat o 
sporire considerabilă a sensi
bilității față de radiație o dată 
cu creșterea temperaturii : ast
fel, de pildă, s-a constatat că 
la ‘11° C sensibilitatea era du
blă în comparație cu cea în
registrată la 37°C. Aceasta în
seamnă că încălzirea locală a 
tumorii cu raze trebuie să du
că la distrugerea selectivă a 
țesutului tumoral.

In orașul brazilian Recife a 
avut Ioc curînd căsătoria Mă
riei Margarita da Silva, în 
vîrslă de 100 de ani. cu Jose 
Ignacio, de 72 de ani. Întreba
tă asupra motivului acestei 
foarte fntlrzlatc cununii, mi
reasa a declarat că ea con
viețuiește cu Jose de aproape 
40 de ani, dar nu a încheiat 
acfele de căsătorie la vremea 
potrivită deoarece in tinerețe 
soțul era... cam neserios I

doar la noi ; 7) Părinți bătrini
- Vestit cu caznele-i de basm ; 
8) Direct acolo 1 ? I - Un loc 
sus-pus pentru ședere ; 9) Lua
te din stoc ! — Unul care-ți in- 
tră-n casă prin ușa din dos ; 
10) Iau iute foc.

VERTICAL : 1) Merg doar cu 
rapidul ; 2) Stringe-al dracului 
de rău ; 3) La ea și-au făcut 
amărăciunile casă ; 4) Unele
nelipsite de la numărătoare - 
După scriere pe scurt ; 5) De 
la mare înălțime - A fost o- 
dată ; 6) De fapt e minjită 
bine - Azi așa miine altfel ; 
7) Vin de la rnai mari - Riu 
in Anglia ; 8) Stau adesea la 
capătul firului - Despărțiți fă
ră scrupule ; 9) In totdeauna I
- Doar cu avionul merge ; 10) 
O cursă plină de neprevăzut.

Dicționar : RIB

Dezlegările careului 
„Pseudoanotimp
apărut în pagina 

„Magazin 
anterioară

ORIZON T Al • 1) AMĂGI
TOARE ; 2) NIMICITORI ; 
3) ONEST — RR — R j 4) 
TI — CERATA ; 5) I — CA
RAVANA ; ‘ .......... ..
MA — TF ;
— MEI ; 8) 
UY — L l 9)
10) INESTIMATA.
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Marfa și „ambalajul

februarie a.c., (unctio-

Petroșani. La intre- 
Centrala cărbunelui

orice alte informații 
organizației (J.T.C.

tinerel Petro-

în alimentația publică
Este lesne dc Înțeles pen

tru oricine tâ. în contextul 
unui comerț modern, civili
zat, funcțiile unităților de «- 
limentație publică nu se mâr 
ginesc numai In sensul direct 
al noțiunii, ci. in mod impli 
cit -și la o altă componenti’ 
bine contur 
tiv-estctic* a 
se înfâptuicș 
servire, a relațiilor „amfitri 
nni" — consumatori, dc p 
parcursul procesului pomenit

Treclnd pragul cîtorva un 
lăți de acest fel de pc raz 
municipiului nostru const; 
tăm câ. mai peste tot. nimci 
nu se ocupă , de acest 
vers" al problemei. gnzt 
mulțumindu-sc să prive; 
numai xîn buzunarul rlienlu- 
!ui si nicidecum în intențiile 
acestuia, intenții care-1 deter
mină. la un moment 
devină consumator

fetArifl .' Mai nimic. Interioare 
■r-natc. în multe cazuri, cu 

I psft de bun gust (aspect asu
pra căruia vom reveni mai 
pe larg In ce urmează)
Si absența apanaj in-

>r tinereții : 
unele cofetărl 
«parale de i 
arc de fapt

mir

atmosfera în oare 
cu o evident 
rin di ii consun 
orele du pâ-am 
alo scrii — să 
co timpul lor libei 
Ic „Garofiț;
..Corso’* din 
dîn ITri

umplu pînă 
fetăriile, între anu- 

zilci. iși pun 
portative 
urmarea 

Clic 
irse de 
vacarm

cadrului
care are loc consumarea pro
dusului. Mai precis. tînârul 
care intră în cofetărie nu este 
mînat numai de porniri gur
mande. ci folosind ca pretext 
consumul de prăjituri, sâ zi
cem. el simte nevoia să pe
treacă cîteva minute, o oră 
chiar. într-o ambianță social
mente reclamată do vîrsla 
și Preocupările sale cntîdionn 
Față dc aceste doleanțe care 
nu sînt exprimate odată cu 
formularea .comenzii". c: far 
parte dintr-iin între- mult 
mai complex, ce îi oferă co-

3 men a in
e constructiv.
i instalații 

moderne, intră 
flagrant cu ceea 
nat gazdele ne 
turi" de periferic, 
critica. în ceea 
execuția .artjs'ii 
ne. oăuni și *'nr 
plinda lacurilor. f<

ă nrn
1 r>-in 
nellc

m-te «â 
tindere

vîrșesc

(Urmare din pag 1)

Sporirea rolului grupelor și 
comandanților 'pionieri, a de
mocrației pionierești și auto- 
conducerii. creșterea rolului 
comandamentelor (unităților, 
orășenești și municipal), iată 
tot atîtea posibilități de exer
sare a deprinderilor civice. 
Profunde înțelesuri din care 
se desprinde simțul responsa
bilității fata de muncă. învăță
tură. fată de ’societatel este 
chemarea lansata de activele

a

Activitățile
pionierești

pionierești din Valea Jiului 
„In fiecare zi din viata de pi
onier cît mai multe fapte dem
ne de un viitor comunist”. Ma
terializată prin diferite fapte 
individuale sau colective, che
marea a însuflețit întreaga 
mișcare pionierească a muni
cipiului. Numeroase initiative 
valoroase dovedesc dorința co
piilor de a răspunde cit mai 
eficient acestei chemări. Comi
tetele de bloc ale micilor lo
catari (Școala generală nr. 6 
Petroșani), extinderea acțiunii 
..Pe aici au trecut pionierii", 
„Cinste și core.ctiludine, o de
viză scumpă pionierilor" (Școa
la generală Aninoasa), cît si 
hotărirea pionierilor din i.u- 
peni de a antrena toti școlarii 
rămași in afara organizației, 
sînt exemple elocvente, dar 
și slnqulare.

Toată această bogăție 
activității dozate judicios

nu

ne 
a 

dus în final la obținerea unei 
eficiente sporite la Învățătură 
materializată prin rezultate din 
ce in ce mai bune.

Deși s-au obținut 0 serie de 
succese evidente in dezvolta
rea răspunderii față de învă
țătură și muncă, se mai 
tin unele neajunsuri in 
plinirea exemplară, de 
toți pionierii, a îndatoririlor 
școlare. Și in continuare revi
ne ca sarcină principala tutu
ror consiliilor Organizației pi
onierilor să sprijine școala in 
desfășurarea muncii educative, 
ancorind activitățile pionie
rești cît mai puternic în actu
alitate, în viata clocotitoare a 
tării.

men- 
înde- 
către

Răspundem celor
scriu

oxemplificarci
lipsei 

i oroarea 
bune părți 
o do ali- 
•onromnâm 

ție” de acest 
bufetului 

incinta pic- 
Unitatea, 
punct dc- 

cu mobi- 
deservirc 
contrast 

ani- 
„Pic- 
oricc 

privește 
cu lcbe-

în
ce au 
pereți.

;ub
ce

»ingo pe o- 
orțatc între 
'e s'nl che- 

<h»râ clipe de des- 
»/'r:L’>r caro stâpî- 
do DFoducție de 

irtU'tf» «j îșj desâ- 
tostințele despre

tainele lumii materiale I Mai 
poate fi invocată, in aseme
nea condiții, armomii dintre 
mediul dc muncă a) consu
matorului și cel în care î$i 
petrece o parte din timpul 
libei destinat destinderii, sti
mularea atitudinii afective I 
Greu de presupus...

Și tonte ncestoa se Intîmplfi 
i ipoteza în caro membrii 
cecurilor de artă plnsticfi

n municipiu p 
âri de autentică 
.tică în magazi 

tații mctaloplastk 
drul Casei de cultură din Pe
troșani își „exportă" produc
țiile în alte orașe ale județu
lui (un exemplu pentru cei 
interesați, restaurantul „Cor- 
vinul" din Hunedoara)...

Mal recent, ne-a fost dat 
sâ consemnăm, la fel, o mo
dalitate stranie do rezolvare 
a unei probleme caro face 
parte tot din relația educativ- 
estetieu a T.A.P.I». cu consu
matorii Constrînsi de împre
jurări de „forță majoră", prin 
itrarea restaurantului .Mi- 
erul" în repar» Iii. cpț din 
onducerea lr'»stolul au pri- 
at oraș”l Petroșani d<> unica 
rchoslrâ existentă •■'înâ mai 

ieri-alaltăieri. Unități cu 
un pronunțai dov>’r comneoi- 
al cum sînt
„Carpați". ..Ție-Tac" si _P- 
i-înrul” nu au primit o nota 
de cii'ilizaiie în plus prin 
plasarea oventunlă a un^i or 
chestre. în schimb formația 
care a concertat ani înde
lungați în orașul nostru, a 
fost plasată la .. Vulcan, iar 
cea de acolo la Lupeni și uite 
așa. „rocadele", poate, vor 
mai continua.

Față de cele relatate mai 
sus, poate este cazul sâ amin 
tim aici că nivelul civiliza
ției materiale și spirituale 
din municipiul nostru a cre
at condiții evidente caro să 
permită alimentației publice 
să ofere consumatorilor nu 
numai marfă ci și „ambalajn, 
în interesul direct și figurat 
al cuvîntului.

Tibcriu JIANU

I

(Urmare din pag 1)

Principialitatea,
exigența,

(Urmare din pag. 0
uman 
lelinic

autoritatea

0 GHEORGHE NASTASE. 
Urlcani. Cursul de ghizi, care 
și-a începui activitatea în ziua

11 ' ‘
neazfi în cadrul Biroului d- 
turism pentru 
pani.

Pentru 
adresatl-vă 
din liceu.

prin promovarea în tuncția de 
contabil, nu mai aveți drept la 
transportul gratuit iu si de li 
locul de muncă.

potențialului nostru 
personalul mediu

— cu cît mai multă eficiență 
in sprijinul producției.

Unul din domeniile în sfe- 
■'rh ' căraia exigența secretaru
lui de partid, îmbinată cu 
autoritatea maistrului. poate 
acționa cu eficientă este cel 
al disciplinei. Pe această linie 
ni s-au oferit exemple ale ți
nui stil de muncă viu. ale u- 
nor acțiuni concrete între
prinse de membrii birourilor 
organizațiilor de bază, în 
frunte cu secretarii de partid 
ai celor 4 sectoare, acțiuni ca
re ilustrează preocupările de 
a se interveni cu operativi
tate în acele cazuri cînd au 
fost constatate încălcări 
disciplinei, 
bază a 
ch -rmi, 
brigadă și 
de schimb, analizînd cu o as
cuțită exigență partinică ca
zurile de râmiueri în urmă 
față de sarcinile de plan da
torate unei stări disciplinare 
necorespunzătoare. In același 
spiril au fost analizate și 
cazuri mai grave de abateri,

A-
Nicolae Onea

ale
In organizația de 

sectorului I, biroul a 
in fata sa, șefii de 

o parte din șefii

Au fost chiar cazuri de încăl
cări ale disciplinei din par
tea unor membri de partid. 
In mod operativ, aceștia au 
fost chemați iu fața biroului 
organizației de bază (cum au 
fost cazurile lui loan Găman, 
luliu Lacătușu, Petru Jilip) 
sau în fața organizației, în a- 
dunarea generală (loan Gon- 
gan, loan Șișcă). Cunoașterea 
profundă a implicațiilor fie
cărei abateri a prilejuit mais
trului minier — secretar de 
organizație — să prezinte în 
fața membrilor organizației 
ambele fețe ale acestor impli
cații, atât cea oglindită pe 
plan profesional, cît și cea 
oglindită în viața de partid, 
în atitudinea care trebuie să 
caracterizeze întreaga compor
tare în societate a comunis
tului.

Maistrul minier — ca secre
tar al organizației de partid 
— poate desfășura o intensă 
muncă politică în sprijinul 
producției. Atunci cînd aceas
tă muncă este așezată pe su
portul unei continue preocu
pări pentru întronarea celei 
mai ferme discipline de par
tid, ea este încununată 
roade bogate.

lememele dc susținere, numai 
sâ nu le cadă în spate... Ori
cum, se impune din partea 
dînșilor, a tuturor constructo
rilor do utilaj, mai multă 
preocupare, efori mai susți
nut. mai eficient pentru ca 
fiecare produs sâ se încadre
ze in rigorile calității I Desi- 
'n r. și minerii trebuie să ma
nifeste grijă deosebită față de 
’Uilaje. să le trateze ,,cu o- 
menie“ altfel nu se poale.

Importanța soluționării co
recte și eît mai grabnic 
cu putință. începînd de la ce
le mai înalte nivele pînâ jos 
la front, a aprovizionării teb- 
nico-materiale cu piese de 
schimb, cu lemn de calitate, 
ci utilaje care sâ fio în con
cordanți cu condițiile speci
fice ale locurilor de muncă, 
ale fluxurilor de extracție și 
de preparare din Valea Jiu
lui a foșf subliniată cu preg
nant;' -’o snfnl do brigadă Tîic 
Ch’-nn. de inginerii 
pr;”'îns. directorul 
nea. loan Sabăti, 
E M Dîlja. vi--’or 
dn la Dreparpti-! 
maistrul m’n:0'- 
Ioan Bod or» Ins7, de 
Petrila. 
directorul

Revenind la aspectul 
trem de strinrent al întronă
rii unui climat de disciplină, 
de respectare întocmai a 
normelor departamentale de 
protecție a muncii de către 
toii salariatii. în frunte cu 
cei care răspund nemijlocit 
de bunul mers al extracției 
în condiții de siguranță de
plină.. tovarășiiK Marian ' An- 
gelescu, a arătat -cf. proWomn 
protecției muncii nu c doar o 
prdBTfifftă 'do £tat "cF $i * ''ha 
legată strîns de organizarea 
procesului de producție la 
fiecare unitate, o problemă a 
fiecărui om al minei și că 
pentru soluționarea corectă a

Aurel 
E.M T.o- 
directorul 
Chiaburu, 
Coropsti, 
prin : >il 
in P M. 

Victor Ardeleanu. 
nreparației Lupeni. 

ex-

acesteia trebuie acționat in 
mod preventiv și numai așa 1 

Tovarășul Bujor Almfișan. 
după ce s-a referit asupra bi
lanțului de pînă acum al Cen
tralei cărbunelui, subliniind câ 
stihii dc muncă al consiliu 
lui oamenilor muncii s-a îm
bunătăți1 radical în urma vi
zitei do lucru în Valea Jiu
lui a secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, a adăugat : „Tre
buie perseverat pe aceeași 
cale, se cere o tot mai marc 
operativitate și eficiență, un 
contact permanent și viu cu 
n’-<-'-'ornnio minelor, alo oa
menilor de la fronturile din 
subteran. . Conducerea supe
rioară de partid și de stat a 
acrobat sooriren fondurilor pe 
1973. destinate dotării unită
ților centralei, care sînt de 
trei ori mai mari ca în anul 
.......... sp imnunc însă ca ele 
să f’e cu mu Vă grifă, cu mul
tă chibzuință folosite, și la a- 
ccst deziderat major tnțj tre
buie să-și o reală, con
cretă contribuție".

In încheierea lucrărilor a- 
d»,nării. tovarășul Toachim 
Moca. a sous : La preocupa
rea si erija permanentă a 
narfjdiih’i si statu’ui nostru, 
dovedi*? in iVîtca rinduri. 
pentru dotarea si inodern^-a- 
ren minelor, neutru crearea 
condițiilor din cp în ce mai 
hune de muncă si de viață

pentru minerii noștri, trebuie 
să se răspundă cu nport dfi- 
ruitor din partea tuturor co
lectivelor Văii Jiului, a fiecă
ruia in parte, in vederea reali
zării cu cinste a sarcinilor 
cincinalului, la nivelul maxi
mal al planului. Trebuie ca sfi 
no ocupăm intens și de pers
pectiva minelor, sfi asigurăm 
< apacllălilc do producție vi
itoare și pentru aceasta este 
nevoie de exigență și de per
severență In toate

Pentru realizarea 
sporite ce le revin minerilor 
Văii Jiului în cel de-al treilea 
an al cincinalului, consiliul 
oamenilor muncii, specialiștii 
din centrală, comitetele oame
nilor i
C.C.P., 
te de 
ile de 
activ, 
ganizațiile de sindicat 
U T C„ trebuie să pună 
centul prioritar pe perfecțio
narea stilului de muncă, pe 
creșterea aportului tuturor 
factorilor în mobilizarea ple
nară a colectivelor de mun
că. Se impune mai multă e- 
xigentâ. cheltuită mai multă 
energie din partea tuturor 
pentru întronarea unei disci
pline ferme, a ordinei, a con
vingerii nestrămutate pentru 
respectarea normelor de pro
tecție a muncii.

• B I. 
burea dv„
Petroșani ne dă următorul răs
puns : „Orice absolvent al șco
lilor profesionale aparținlnd do 
C.C.P., după repartizarea în 
producție este obligat să res
pecte contractul do muncă în
cheiat (minimum 3 ani de zile). 
In cazul în care absolventul 
ș' olii rrofesionale părăsește li
ni ta tea unde o fost repartizat 
înainte do expirarea termenu
lui fixat în contract, plecînd 
la o unitate in afara centralei, 
I se impută cota parte a cos
turilor de școlarizare. Această 
cotă se calculează în funcție 
de perioada de timp nerespec
tată din cei 3 ani. obligatoriu 
de efectuat în unitățile C.G.P. 
după terminarea școlii”.

• COSTICA BULCIU. Vul
can. Pentru a primi informații
le ce vă Interesează, adresa- 
ți-vă Centrului militar — Pe
troșani, strada Constructorului 
nr. 2.

nivelele, 
sarcinilor

muncii de la unitățile 
, îndrumate și controla- 
Organele și organ izați-

1 partid, sprijinite mai 
mai consistent de or- 

și 
ac-

Nu uitați mărțișoarele

• OTILIA LAZAR, Petro
șani. Avîndu-se în vedere că 
dv. vi s-a majorat salariul

• IOAN ISNER. Aninoasa 
Oficiul pentru problemele do 
munco și ocrotiri sociale no 
comunica urniatoaiele : |. utețl 
beneficia de pen .if de limilă de 
virstă la impiinire.i vîrstei do 
54 ani, dacă aveți in total 25 
ani lucrați, deoarece vîrsta dv. 
dc pensionare 
cile 6 
efectiv 
muncă 
că.

reduce 
luni pentru flecare 
lucrat In locuri 

din grupa T-a do in

• VALERIA MORAR Iu- 
peni. Vă informăm că la de
terminarea numărului de co
pil, In vederea stabilirii aju
toarelor, se iau in considera
re numai copiii ce să qăsc->c 
in îngrijirea mamei, cu virst-i 
pînă la 18 ani împliniți. Or. 
dv. aveți in întreținere nu
mai 2 copii, restul fiind căsă
torit! și încadrați în cîmpnl 
muncii.

• UN GRUP DE ELECTRI
CIENI, Petroșani. Din cercetă
rile întreprinse de 
rea șantierului 
ții Petroșani, rezultă că 
sesizate de dv. nu corespund 
realității. Bine ar fi fost ca, 
în interesul cercetărilor, să a- 
veți curajul răspunderii șt să 
semnați scrisoarea adresată re
dacției.

PiîEST!

conduce- 
construc- 

cele

angajează urgent
ormătorid personaj:

săvîrșite de comuniștii 
drian Ciorci.
care au fost trași la răspun
dere. de membrii birourilor, 
p-ntru atitudine necorespun- 
/ămare în af-ira producției. 
Analizate crin prisma inte
resului colectivității, abaterile 
au fost arătate în adevărate
le lor dimensiuni, ca acte re
probabile care dăunează nu 
numai familiilor celor doi. ci 
unui rerr mai larg de oameni. 
Or, acestor oameni — colectivi
tății nu le este indiferentă 
compm‘Tea din afara pro
ducției a ortacilor lor față de 
care au luat o atitudine fer
mă. de neîngăduință

Ne-au fost relatate si 
exemple Organizația de 
a sectorului IV a fos1 
fruntatfi cu greul ăți 
mari decît celelalte organiza
ții. Intr-un timp nu s-a ma
nifest din partea tuturor 
membrilor ei preocuparea de 
a întrona o disciplină fermă.

operatori cazane abur, categoriile 4, 5, 6

fochiști cazane cu abur, categoriile 4, 5, 6

lăcătuși mecanici, categoriile 4, 5, 6prefe-

coinpresoriști, categoriile 4, 5, 6

cazangii țevari și recipiente, categoriile

FLORARESE 4, 5, 6
(Urmare din pag. 1)

MICA PUBLICITATE

La 
tre- 
alte

din care 
viitoarele 
■necesare 

verzi din

operatori chimiști, categoriile 4, 5, 6

Salarizarea se face conform H.G.M. 914/1968 și se asi

gură locuință corespunzătoare în orașul Pitești.

un soldat de pe front.
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termen, 
întregului

VIND casă cu grădină. Iscroni, str. Gării 219 — Pitea 
Dumitru.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rusu Bără- 
iac, eliberată de E.M. Anlnoasa. O declar nulă.

pe rafturi să fie o 
qșezare a florilor in 
așa fel incit soarele 
să privească la toa
te ; altele 
cu apă 
vlăstare ; nici o 
perațiune, mai 
sau mai puțin 
portantă, nu 
trecută ușor cu 
derea. Totodată 
seamănă in lădițe și

stropesc 
micuțele 

i o* 
mult 
im- 
este 
ve- 

se

Unitățile de bijuterie ale 
O.C.L. Produse industriale pre

cum și alte magazine mari, 
Chioșcurile* din municipiul -nos
tru oferă solicitanțjlor o ga
mă largă do mărtișoare. La 
modelele solicitate anul 
cut s-au mai adăugat și 
nenumărate modele noj satis
făcând cele mai pretențioase 
cereri.

Pentru apropiata sărbătoare 
— 8 Martie —Ziua internațio
nală a femeii, magazinele de 
parfumerie, cosmetica, au pre
gătit cu rafinament estetic 
pachete cu cadouri pentru ma
mele. soțiile, fiicele și colege
le noastre. După 
rințele cumpărătorilor, pache
tele pot fi ambalate la ce
rere.

semințele 
vor răsări 
răsaduri 
zonelor 
primăvară, care. in
acest an, vor fi ex
tinse și mai mult in 
orașul Petroșani. A- 
mintim, in acest 
sens, străzile Viito
rului. Vasile Roaită, 
Republicii și altele. 
378 000 bucăți de di
ferite flori se vor 
planta in tot orașul.

Interesant este și 
faptul. după cum 
ne-a relatat tovară
șa Crișan, că planul 
la vînzări este depă
șit in fiecare lună 
iar conducerea serei 
a făcut in repetate 
rinduri sondaje in 
rindul cetățenilor 
care trec pragul a- 
Cestor unități. qău- 
lind să le afle prefe
rințele legate de di
feritele specii de flori

și plante de aparta
ment.

/ată, așadar, 
cum un mic 
colectiv care 

lucrează în cadrul 
unei sere este mereu 
preocupat să-și îm
bunătățească activi
tatea delicată și rod
nică pentru a ne în
frumuseța viața cu 
simbolurile gingăși
ei — florile.

CALENDAR
DUMINICA 25 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,00 
apune la ora 17,58. Zile 

trecute din an — 56. Zile 
rămase — 309.

l.ONEA Minerul : 20 000 
do leghe sub mari ;ANINOA
SA : Un amanet ciudat; 
VULCAN : Provincialii ; I U- 
PENI — Cultural ; Mesage
rul ; Muncitoresc: Ferma din 
Arizona , URIC ANI : A ve
nit

FLUCTUAȚIA VA CONTINUA SA RĂMINĂ 0 NECUNOSCUTA ?
De la Centrala cărbunelui 

Petroșani am primit răspun
sul la articolul „Tratată cu 
formalism și justificări, fluc
tuația va continua să rămină 
o necunoscută', publicat 
ziarul nostru 
I. 1973. Din 
punsului am 
Ia fenomenul 
(tocmai după

in 
dt. 7 211 din 10. 
conținutul răs- 

desprins referiri 
fluctuației 

t_____ ___ „principiul"
ticat în articol), ocolesc 
biectul adus în discuție. Ast
fel, sub semnătura tov. 
Karpinecz, director cu proble
me de personal ni se aminteș
te că J „In anul 1972 fluctuația 
muncitorilor s-a menținut Ia 
un nivel ridicat..." ; „fluctua
ția cea mai mare a fost Ia mi
nele Lonea, Petrlla, Dîlja. Vul
can' și altele... — în gencraj 
lucruri care nu mai prezintă 
vreo nota de inedit pentru 
noi. Ni se mai comunica : A- 
vind în vedere că lipsa elec
tivului planificat a avut o ma
re influență la nereallzarea 
indicatorilor de plan, elimina
rea cauzelor fluctuației a con-

stituit o preocupare de seamă 
ații pentru conducerea centra
lei cit și a unităților. In pri
ma jumătate a anului 1972, 
s-au analizai cauzele fluctua
ției"... -Pentru eliminarea lor 
au fost luate o serie de mă
suri dintre care amintim : în
cheierea de contracte cu 21

cuvînt, nici o referire ia te
ma adusă in discuție, Ia deft 
ciențele semnalate de noi : 
necunoașterea de către unii 
salarlați — tehnicieni, maiștri, 
șefi de brigadă — a cauzelor 
fenomenului fluctuației. lipsa 
de interes pentru reducerea pe 
cit posibil a cheltuielilor care

care 
cri- 
su-

Ioan

Pe urmele materialelor publicate
județe (pentru contractarea 
forței de' munca — n.n.) ; tri
miterea de delegați— ; popu
larizarea condițiilor asigurate 
noilor angajați ; asigurarea u 
nor condiții corespunzătoare 
(cele de m >. sus I n.n.) „In 
urma acestor măsuri (pe care 
ne vom îngădui să le coracn- 
lum spre sfirșitul acestor rin
duri j se face simțită o afluen
ță tot mai mare spre exploa
tările miniere...' Și așa mai 
departe.

Fie-ne permis un scurt co
mentariu :

In răspunsul primit, nici un

grevează, pe două cal. gestiu
nea economică a unităților. O 
calc este aceea a cheltuielilor 
bănești, a doua esto a nerea- 
Uzării producției.

Scoțind la iveală faptul că 
pentru multi factori dc- răspun
dere fluctuația a dc-venit o 
justificare (care face mari sei 
vicii comodității $i dezintere
sului, dar face deservicii Cen
tralei cărbunelui, producției 
etc) am socotit că, la eforturi
le Centralei de a stabiliza ca
drele de muncitori, se va a- 
dăuga un efort in plus tocmai 
pentru combaterea comoditjții

și dezinteresului amintite. Cu 
alte cuvinte, măsuri care să 
■ onducă la sporirea răspunde
rii fiecărui salariat al exploa
tărilor miniere pentru perma
nentizarea cadrelor, pentru for
marea unor muncitori cu pa
siune și dăruire pentru mese
ria de miner.

In cursul anchetej 
la 
un 
înregistrat 
punsuri de „nu știu”, fapt ra
re trebuie luat in seamă ca a- 
tare. Deci, reducerea fluctua- 
ției să înceapă prin sporirea 
răspunderii amintite, prin edu 
curea factorilor care se aflu 
in permanent contact cu oa
menii. Ne este, desigur, de 
prisos un răspuns prin care 
..să aflăm" tocmai ceea ce am 
semnalat noi.

De aceea, in completarea 
răspunsului C.C.P., așteptăm 
și răspunsul exploatării minie
re la care s-a întreprins an
cheta noastră — Paroșeni.

noastre, 
întrebarea „Cit costă 
nou angajat ?*• am 

prea multe râs-

Soarele răsare la ora 
și apune la oi 
trecute din an 
rămase — 308.

EVENIMENTE

Fi L
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Am încălcat legea ; Re
publica : Balada pentru Ca
ble Hogue; ~
tâ cu de-a 
— Minerul: 
qhe sub mări ; ANINOASA : 
Un amanet ciudat; VULCAN: 
Aventurile unei prințese ger
mane la curtea regelui Soare; 
LUPENI — Cultural: Sece
ră vîntul sălbatic; Muncito
resc : Ferma din Arizona ; 
UR1CANI: A venit un sol
dat de pe front,

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Martin in al 9-lea cer ; 
Republica: Dauria; PETRI
LA : Tată cu de-a fila ;

DUMINICA, 25 FEBRUARIE

LUNI, 2b FEBRUARIE

© 1961 — Kuweit — 
clamarea independenței, 
bătoare națională; @ 
—- Tirgul de la Frankfurt 
pe Main (25 II. — 1. III).

PETRILA: Ta 
sila : EON EA

20 000 de le-

DUMINICA. FEBRUARIE

E

Pro- 
Săr- 
1973

6,00 Buletin de știri ; 6.05 
Concertul dimineții ; 7,00
Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei ; 8,08 Ilustrate muzica
le i 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 
10,30 Succese ale discului ; 
11,00 Buletin de știri ; i 1,05 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 11,35 
Tonomatul noutăților de mu
zică ușoară ; 12,00 De toate 
pentru toți ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,15 Vedete și succese; 
14,00 Unda veselă; 14,30 Es
trada duminicală ; 15,00 Bu
letin de știri ; 17,30 Azi, în 
România ; 19,00 Radiojurnal; 
19,15 Selectiuni din opereta 
„Mikadoul" ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,35 Albu
mul inierpretilor de muzică 
populară ; 20,45 Consemnări ;
20.50 Muzică de dans ; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Din înre
gistrările lui Enrico Caruso ;
22.50 Moment poetic; 23,00 
Muzică de dans; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.

Gimnastica pentru 
toți ;
Pentru sănătatea dv. ;
Cravatele roșii :
Viața satului :
Omul și muzica lui ; 
De strajă patriei :
Emisiune în limba 
maghiară :
Telex ;

17,30 — 360 de gra-

Film serial pentru ti
neret Pierduți în 
spațiu. Episodul XVIII 
— ..Reîntoarcerea din 
spațiul cosmic" ;
Vetre folclorice. Cîn- 
tece din „Cetatea de 
piatră" — Maramu
reș ;
1001 de seri ;
Telejurnal. Sâptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini ;
Reportajul săptămî
nii. O prezență ro
manească pe trei con
tinente :
Varietăți... fără mă
nuși ;
Telejurnal: 
Duminica sportivă.

.UNT 26 FEBRUARIE

17,30 Curs de limba fran
ceză. Lecția a 43-a 
(reluare);

18,00 Telex ;
La ordinea zilei. Azi, 
în județul Prahova ; 
Căminul ;
Scena. Emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală :
1001 de seri ;

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
de 

a

săptămînii 
cu ochi

înainte 
cauză 
popor;

20,00 Cîntecul
Țara mea
frumoși de Petre Mi- 
hăiescu :

20,05 Ancheta TV. „D.M.H.” 
— Direcția mișcării 
hîrtiilor (II);

20,45 Roman foileton. Pia
tra lunii. După roma
nul lui W. Collins. E- 
pisodul III ;

21.30 Revista literară TV. ;
22.30 24 de ore ;
22,50 Stadion.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate in cursul zilei de 
ieri:

Maximele : 
grade; Paring - -1 grade.

Minimele : "* — ; ;
grade ; Parinq — 8 grade.

Stratul de zăpadă la Paring 
38 cm.

Petroșani 5

Petroșani - 3

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea se în
călzește ușor. Cer puțin va
riabil. Vint slab din sectorul 
nord-vest.
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Prezente romanești ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
RFRIIN 24 (Agerpres). — 

In sala centrală a Primăriei 
orașului Meqdeburq a avut 
Inc vernisajul expoziției de 
iotoqralll despre municipiul 
Ploiești, orqanlzată In baza 
legăturilor directe existente 
Intre cele două o» ase.

A rostit un ruvint Inauqu- 
ral Heinz Hanke, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid.

RFRIIN 24 
denhil

Corespon-
Aqerpjes, Șt. Deju.

transmite : la Weimar a a 
vot loc vernisajul unei ex
poziții de lucrări executate 
de artiști plastici amalnri din 
România, la vernisaj au par
ticipat reprezentanți al orga 
nelor locale de partid $1 de 
stal, precum și al ambasadei 
române 1n R.D.G. Despre ac
tivitatea artiștilor amatori 
din România a vorbii Gpr- 
hard Pommeranc, director al 
colecțiilor de artă din Wei
mar.

z

v

De curind s-a deschis la Muzeul de artă
din Belgrad o expoziție românească de sculptură, ceramică 
Si tapițerie. In foto : Tmaqlne din expoziție.

contemporană

Plenara Comitetului
Național

al Centralei
sindicatelor

din Cuba
HAVANA 24 (Agerpres). — 

La Havana au luat sfârșit lu
crările celei de-a 7-a ple
nare a Comitetului Național 
al Centralei sindicatelor oa
menilor muncii din Cuba 
(C.T.C.). Plenara a adoptat o 
serie de hotărîri menite să 
contribuie la intensificarea 
activității sindicatelor în im
pulsionarea economiei națio
nale si crearea bazei tehnico- 
materiale a socialismului.

Plenara a hotărît convoca
rea. în zilele de 11—15 noiem
brie a.c., a celui de-al XHT- 
lea Congres al G.T.C.

/fa

u

Vizita
tovarășului

Emil Drăgănescu
in Anglia

LONDRA 24 Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite ; Tovarășul 
Emil Drăgănescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri. ministrul transporturilor si 
telecomunicațiilor, a vizitat o 
serie de obiective din cadrul 
Consiliului transporturilor lon
doneze și Consiliului britanic 
al căilor forate, institute de 
cercetări din domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
instalații portuare și centre 
de telecomunicații din Londra, 
Manchester, Derby și Tilburv. 
De asemenea, tovarășul Emil 
Drăgănescu s-a întilnit cu Ri
chard Marsh, președintele 
Consiliului britanic al căilor 
ferate. La intilnire a fost pre
zent ambasadorul
Socialiste România la Londra, 
Pretor Popa.

Republicii

Conferința internațională a opiniei
publice în sprijinul Vietnamului
.ROMA 24 Coresponden

tul Agerpres. Radu Bogdan, 
transmite : Timp de trei zile, 
în capitala Italiei s-au des
fășurat lucrările Conferinței 
internaționale a opiniei pu
blice în sprijinul Vietnamu
lui. La lucrările Conferinței, 
inițiată de Comitetul Execu
tiv al Conferinței de la Stock
holm privind Indochina și de 
Comitetul național „Italia- 
Vietnam“, iau parte parla
mentari, reprezentanți ai par
tidelor politice, sindicatelor si 
organizațiilor obștești, 
meni de știință, de artă 
cultură din 65 de țări.

La lucrări a participat

oa-
Și

o 
delegație condusă de Tudor 
lonescu. președintele Consî- 
Hulbî Națîonăr de’ Solidarita
te cu lupta poporului din Viet
nam, președintele Comitetu-

lui național pentru apărarea 
păcii.

Participanții la conferință 
au subliniat, în cursul dez
baterilor necesitatea respectă
rii cu strictețe a Acordului 
de la Paris privind înceta
rea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam ca o condi
ție prealabilă indispensabilă 
pentru instaurarea unei păci 
durabile în această zonă atît 
de încercată a lumii. Expri- 
mînd încă o dată solidarita
tea și sprijinul lor față de 
poporul vietnamez. partici
pants au evidențiat necesita
tea ca în actualele condiții să 
se acționeze cu fermitate pen
tru respectarea Acordului de 
la Paris; pentru un larg spri
jin pe plan internațional în
dreptat spre refacerea econo
miei R.D. Vietnam.

SPORT SPORT

După semnarea Acordului de restabilire a păcii în Laos

HANOI 24 (Agerpres). — 
La Hanoi a fost organizat, 
sîmbătă. un miting al repre
zentanților opiniei publice din 
capitala R. D. Vietnam in cins
tea delegației Frontului Pa
triotic Laoțian condusă de 
Fumi Vongvicit, secretar qe-ne- 
ral al Frontului, consilier spe
cial al prințului Sufanuvong 
la convorbirile de la Vientia
ne între cele două părți laoti- 
ene. Luind cuvintul la miting,

Fumi Vongvicil a condamnat 
raidurile întreprinse de aviația 
americană deasupra teritoriu
lui Laosului după semnarea 
Acordului de restabilire a pă
cii si înțelegere națională. 
Totodată, vorbitorul a dat o 
înaltă apreciere victoriei po
porului laoțian, și a exprimat 
calde mulțumiri poporului, 
partidului și guvernului R.D. 
Vietnam pentru sprijinul a- 
cordat poporului laoțian.

Delegația Frontului Patriotic

Laoțian a fost salutată de Le 
Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C. C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, precum și de 
Fam Van Dong. primul minis
tru al R. D. Vietnam, care au 
reafirmat holărîrea poporului 
vietnamez de a depune, și pe 
viitor, toate eforturile pentru 
a întări prietenia și solidarita
tea militantă dintre Vietnam 
și Laos, dintre popoarele ce
lor trei țări ale Indochinei.

Declarația Comitetului de alianță al forțelor
neutraliste patriotice din Laos

SAM NEUA 24 (Aqerpres). 
— Comitetul de alianță al for
țelor neutraliste patriotice d.n 
Laos a dat publicității o de-

24

Mesajul adresat 
prințului 

Sufanuvong
VIETNAMUL DE SUD

(Agerpres). — Cu prilejul 
semnării Acordului de resta
bilire a păcii și înțelegere na
țională în Laos, Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud, președintele Consiliului 
Consultativ al G.R.P. al Re
publicii Vietnamului df Sud, 
și Huynh Tan Phat preșe
dintele guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului 
adresat un 
lui Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian.

Acordul — se spune în me
sajul difuzat de agenția ..eli
berarea11 — pune capăt agre
siunii imperialismului S.U.A., 
recunoaște drepturile naționa
le fundamentale, sacre și 
inalienabile ale poporului lao
țian — independența, suvera
nitatea. unitatea. integrita
tea teritorială și dreptul la 
autodeterminare. El deschide 
o nouă eră Dontru evoluția 
revoluționară din T.aos si a- 
duce o contribuție activă la 
consolidarea păcii în Indochi
na și în Asia de sud-est.

clarație in care salută semna
rea Acordului de restabilire a 
păcii si înțelegere națională 
in Laos. In declarație se ara
tă că alianța dintre forțele ne
utraliste patriotice și Frontul 
Patriotic Laoțian constituie u- 
nul din factorii cei mai impor
tanți care au decis victoria pe 
care o reprezintă semnarea A- 
cordului. Ca parte la nego
cieri și la semnare, forțele ne
utraliste patriotice vor depu
ne cele mai mari eforturi pen
tru îndeplinirea corectă, stric
tă si deplină a Acordului ca
re, se subliniază, constituie o 
piatră de hotar pe calea men-

tinerii și consolidării indepen
denței și libertății patriei 

ifr
VIENTIANE 24 (Agerpres). 

— Comitetul unificat al forțe
lor patriotice neutraliste din 
Laos a dai publicității o decla
rație in care cere Statelor U- 
nite și aliaților lor să înceteze 
războiul de agresiune în Laos, 
să renunțe la intervenția, sub 
orice 
terne
pecte 
tatea, 
tatea

formă, in afacerile in- 
ale acestei țări, să res- 
independența, suverani- 
neulralitatea și integri- 

teritorială a regatului 
transmite agenția V.N.A.

< La 25 februarie vor 
avea loc în Gabon alegeri 
prezidențiale și legislative 
anticipate. Numărul depu- 
taților aleși se va mări de 
la 49 la 70. avînd în 
creșterea demografică 
sibilă înregistrată în

mul de sud pentru a examina 
situația dețlnuților politici a- 
flați in închisorile Adminis
trației de la Saigon.

vedere 
sen- 

țară.

rostit• Intr-un discurs 
la un miting electoral din lo
calitatea Chandanga. primul 
ministru al Republicii Ban
gladesh, a declarat, intre al
tele, că este imperios necesa
ră soluționarea unor probleme 
deosebit de complexe — li
chidarea dificultăților în a- 
provizionarea cu alimente a 
populației, ridicarea nivelului 
de producție in agricultură, 
dezvoltarea industriei și in
tensificarea activității în toa
te ramurile economiei națio
nale.

• Poliția italiană a regăsit 
o statuie dc lemn a Madonei 
cu copilul și alte opere de ar
tă furate in luna august din- 
tr-o biserică de lingă Roma. 
Statuia este acoperită cil pie
tre prețioase șl a fost evalu
ată la 850 000 dolari. Odată 
cu descoperirea operelor fu
rate, au fost arestate patru 
persoane.

• Do la Începutul anului, 
? 000 do persoane și-au pier
dut viața în accidentele ru
tiere petrecute în Japonia.

© Peter Peterson, consilie
rul președintelui Nixon pen
tru probleme economice. va 
face, începînd de la 6 mar-

© Președintele Ciadului, 
Francois Toinbalhavc. caro se 
află într-o vizită oficială la 
Beirut, a conferit. sîmbă*ă. 
eu nrcseHintcIe I ibannhii. Su
leiman Frangich. In cursul 
întrevederii, cei doi șefi de 
stat au examinat modaliiătl-

ROMA 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de fot
bal de la Viareggio (rezervat 
echipelor de juniori), la care 
participă și formația Steaua 
București, a fost inaugurat 
cu meciul dintre echipele 
Dukla Praga (cîștigătoarea e- 
diriei 1972) și Atalanta Berga
mo Partida s-a terminat la 
egalitate . 1—1 (0—0).

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
— După o zi de repaus, tur
neul internațional de șah de 
la Budapesta a fost reluat cu 
partidele cuprinse în runda 
a 9-a. Maestrul român Victor 
Ciocîltea a remizat cu vest- 
germanul Hecht. In clasament 
conduce Efim Gheller 
(U.R.S.S.) cu 6.5 puncte.

sindicatelor din localitate a 
avut loc simpozionul „Fe
meia și sportul**.

Cu acest prilej, cele peste 
800 de femei care au luat par
te la lucrările simpozionului 
au audiat comunicările : ..Ne
cesitatea și influențele poziti
ve ale practicării gimnasticii 
de întreținere și a gimnasti
cii la locul de muncă11, susți
nută de prof. Alexandra Foc- 
șăneanu, cercetător științific, 
..Activitatea recreativ-sportivă 
în cluburile feminine11, pre
zentată de prof. Eugenia Mag
da. redactor la revista ..Sta
dion". după care a urmat o 
gală de filme sportive.

a doua, al cărui turneu se 
va desfășura între 20 iulie- 
20 august, la Brasilia (capita
la Braziliei). La acest concurs 
vor mai lua parte marii 
maeștri Smîslov, Gheller, Ke- 
res, Polugaevski, Savon. Stein 
(toți din U.R.S.S.) iugoslavii 
Tvkov și Liubojevici, L. Por- 
tisch (Ungaria), Hort (Ceho
slovacia).
Reshevski (S.U.A.), 
(Brazilia), Kagan
Hugh (Elveția). Baisas (Cana
da) și încă un jucător ce va 
fi desemnat ulterior.

Norvegia a respins 
propunerile C.E.E.

Panno (Argentina).
Mecking 
(Israel),

PITEȘTI 24 (Agerpres). — 
In cadrul .Festivalului spor
tului feminin11, organizat în
tre 23 si 25 februarie, la Pi
tești. la Casa de cultură a

AMSTERDAM 24 (Agerpres). 
— Federația internațională 
de sah a stabilit componen
ța celor două grupe ale tur
neelor interzonale pentru 
campionatul mondial do șah. 
Marele maestru român. Florin 
Gheorghiu, va juca în grupa

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— In sferturile de finală ale 
turneului de tenis pe teren a- 
roperit de la Salisbury (Ma- 
rvland). americanul Brian 
Gottfried l-a întrecut cu 6—2, 
6—1 pe jucătorul român Ilie 
Nâstase, iar -Timmy Conors 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 6—2, 
6—7. 6—4 pe spaniolul J. Gis
bert.

OSLO 24 (Agerpres). — Mi
nistrul norvegian al comerțu
lui, Hallvard Eika, a decla
rat, sîmbătă, agenției Reuter 
că, în cadrul reuniunii desfă
șurate în aceeași zi, guver
nul Norvegiei a respins pro
punerile avansate vineri de 
Piața comună privind condiți
ile încheierii unui acord co
mercial intre Norvegia și 
C.E.E. „Guvernul a constatat 
că ele sînt total inacceptabi
le1, a precizat el. Hallvard Ei
ka a arătat că Piața comună 
solicită liberalizarea importu
rilor norvegiene la majorita
tea produselor agroalimenta- 
re. în schimbul asigurării ac
cesului produselor norvegiene 
din pește congelat, pe piețele 
țărilor membre ale C.E.E.

de Sud au 
mesaj prințu-

O nouă majorare a prețurilor
produselor de larg consum

în S, U. A

Prin Dresda de ieri și azi
(Urmare din pag. 1)

Zwinger-lui. Ca întotdeauna, 
viața renaște și din cenușă, 
frunzele castanilor sînt înroși
te de toamnă, apele Elbei 
și-au reluat liniștita lor curqe- 
re veșnică, in cafenelele scli
pitoare și elegante ale orașu
lui aburul 'alelelor împrăștie 
a'-'leași arome. magazinele 
sin1 încărcate de mărfuri. Fe
mei 
mari, și 
rovăiesc 
incă de 
za.

Orașul, sclipind 
nie, cu întinsele lui 
alcătuite djn blocuri noi, 
multe nivele, cu numeroasele 
fîntini arteziene, cu liniștea și 
sobrietatea de altfel caracte
ristică Luturor așezărilor qer- 
mane, pare mai curind să fie 
o stațiune de odihnă.

Cel care vizitează această 
„FI rentă de pe Elba" va apre
cia efortul extraordinar prin 
care acest oraș, în condițiile 
socialismului, a renăscut la o 
nouă viață, adăugind vechilor 
capodopere restaurate notele 
inedite ale unui oraș, viguros 
construit pe coordonatele unei 
dezvoltări moderne, ale unul 
centru economic și comercial 
de meritată faimă internațio
nală. Renumele Dresdel nu e 
legat numai de cel al celebrei 
galerii de pictură si al cun&s-

>ași arome, 
încărcate de 
in virstă, cu pălării albe, 

mîini spo- 
cofetăr iilor 
după-amia-

mănuși in 
la mesele 
cum vine

de curățe- 
cartiere 

cu

cutelor lăcașe de artă, dar și 
de faptul că despre oraș se 
poate vorbi ca despre un re
marcabil „nucleu" al științei 
și culturii Republicii Democra
te Germane.

I-n prezent, Dresda este unul 
din cele mai importante cen
tre tehnico-științifice ale țării. 
Aici își au sediul numeroase 
întreprinderi a căror producție 
este binecunoscută și aprecia
tă peste hotare: Pentacon (a- 
parate de fotografiat și filmat), 
Sachsenwerk (motoare și ge
neratoare electrice), Uzina de 
transformatoare și aparate 
Rontgen, Fabrica de mașini de 
scris.

Bogata și dinamica viață ști
ințifică. eforturile fructuoase 
ale activității de cercetare des
fășurată de studenții și oame
nii de știință din Dresda, îi 
conferă acestui mare oraș un 
lor de frunte pe coordonatele 
științei moderne din R.D.G. 
Pentru a face numai o simplă 
enumerare e de ajuns să a- 
mintim că orașul adăpostește 
In afara Universității Tehnice 
— cel mai mare institut poli
tehnic din Europa Centrală, 
frecventat de circa 17 000 stu- 
denți germani și străini — o 
facultate de transporturi, o 
școală superioară de muzică, 
Institutul de arte plastice, o 
academie de medicină, o serie 
de școli de specialitate și In
stitute de cercetări, printre

care și Institutul Central de 
Cercetări Nucleare al R.D.G., 
aflat în imediata apropiere a 
orașului.

Dresda este de asemenea o- 
rașul electronicii și electro
tehnicii, al mecanicii fine și 
opticii, important centru comer
cial, bine plasat in spațiul e- 
conomic al văii Elbei superi
oare. De industria din Dresda 
sînt strîns legate și întreprin
derile orașelor vecine — Frei
tal, Rabedeul și Goswing.

Dresda fusese creată cindva 
ca o cetate spirituală, numă- 
rind nu mai puțin de 1 939 d* 
fîntini, toate opere de artă. 
Arhitecții italieni au colaborat 
la ansamblul urbanistic al o- 
rașului și la varietatea lui de 
stil. In Dresda, vestiții maiștri 
lucrau bijuterii, instrumente 
de fizică și matematică, piane, 
culori și pinze pentru pictori, 
marochinărie, mătase, 
și cite altele. Și tot la Dresda 
au fost dăltuite în marmură 
statuile lui Goelhe și Schillpr, 
ale lui Glu'k și Mozart, Mo- 
liere și Arlstofan, Shakespeare 
șl Sofocle.

Zwinger-ul trebuia să fie 
curtea unui castel, început de 
regele August al H-lea, dar 
care n-a mai fost terminat. Au 
rămas numai curtea cu .-ele 
patru mari pavilioane în col
țuri. Astăzi, muzeu, Zwinger-ul

faianță

adăpostește numeroase capo
dopere. Una din sălile căutate 
de vizitatori este „Madona 
Sixtină". In această sală, vizi
tatorii păstrează o evlavioasă 
tăcere semn al respectului și 
venerației pentru creatorii de 
frumos rămași pentru totdeau
na în inimile și mințile oame
nilor de pretutindeni : 
do da Vinci, Rubens, 
Jordaons, Brueghel, 
quez, Murillo, Cranach,

Ambianța, clădirile, 
nele, viața oamenilor 
adevăratul salt realizat de Re
publica Democrată Germană. 
Produsul social qlobal și veni
tul național s-au încincit în 
perioada 1949 — 1972. (Regiu
nea Dresda este a treia regi
une industrială a R.D.G. Ea 
furnizează 12 la sută din pro
dusul social global). Efortul de 
investiții s-a cvadruplat, ajun- 
gînd, de la 8,1 miliarde de 
mărci in 1955 la 32,6 miliarde 
în 1970.

Iată motivele pentru 
chiar dacă te afli la Dresda 
pentru scurtă vreme, oricît dc 
uimit ai fi de marile comori 
artistice și arhitectonice, de 
împrejurimile orașului, cu a- 
leasa lor frumusețe, te impre. 
sionează și preocupările actu
ale, roadele prezente ale locu
itorilor din acest oraș, care, a- 
lături de toți cetățenii R.D.G,, 
muncesc cu rlvnă pentru e- 
dificarea societății socialiste.

Leonar-
Poussin, 

Velas- 
Durer... 
magazi- 

atestă

care,
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tie, o vizită oficială in capi
tala Japoniei. Se apreciază 
că consilierul american va 
folosi prilejul vizitei sale 
pentru a „reactualiza- cereri
le formulate de S.U.A. <-u 
privire la reducerea tarife
lor vamale de către Japonia.

le de intensificare a cooperă
rii tehnice, culturale și eco
nomice dintre Ciad .și Liban.

© Populația Canadei a a- 
juns la 22 milioane de locui
tori. Tndienii și eschimoșii 
reprezintă mai puțin de doi 
la sută din întreaga popula
ție a țării.

@ O expediție japoneză, 
alcătuită din șase membri, 
va întreprinde ascensiunea 
virfului Annapurna TI (7 973 
m) din Munții Himalaia. 
Membrii expediției au sosit 
în capitala Neoalului.

® Todor Jivkov, prim-se- 
cre.tar al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului do Stat 
al R.P. Bulgaria, va face o 
vizită în Irak. în prima ju
mătate a lunii martie.

© Vineri a fost anunțată 
în S.U.A. creșterea taxei de 
scont de la 5 la 5.5 la sută 
în scopul susțineri măsurilor 
de stabilizare economică. De 
menționat că aceasta este a 
doua creștere a taxei de 
scont în cursul acestui an.

© Avionul Concorde-02“ a 
efectuat un zbor între Tou
louse—Islanda si retur 
tantă mal mare decît 
dintre Paris și New 
Zborul a ținui 3 orc 
minute, din care 2 ore și 37 
minute cu viteză supersonică.

■ (dis
eca 

York).
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® Printr-un decret guver
namental. la Montevideo a 
fost creat Consiliul Securită
ții Naționale (COSENA).

a-

WASHINGTON 24 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Ministe
rul Muncii al S.U.A. a anunțat 
că în luna ianuarie a avut loc 
o nouă majorare a preturilor 
produselor de larg consum din 
Statele Unite, care a egalat 
nivelul record înregistrat
cum două decenii. Astfel, in
dexul prețurilor bunurilor 
larg consum, index care mă
soară schimbările în prețurile 
a 400 de produse și servicii, 
a depășit în luna ianuarie cu 
27,7 la sută indicii anului 1967. 
Cu alte cuvinte, aceleași pro
duse de larg consum pe care

de

contribuabilul american plă
tea 100 de dolari, cu 6 ani în 
urmă, costă în prezent cu a 
proape 28 de dolari mai mult.

Această majorare a prețuri
lor, se arată în raportul Minis
terului Muncii, a avut loc toc
mai in perioada înghețării pre
țurilor și salariilor. In această 
perioadă prețurile alimentelor 
au crescut cu 6,3 la sută.

© A. E. Boerma, directorul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.), 
va face, începînd de la 1 
martie, o vizită în Japonia.

© O serie de organizații 
internaționale ale juriștilor, 
printre care Asociația inter
națională a juriștilor demo- 
crați și Comisia internaționa
lă a juriștilor, au hotărît să 
trimită o misiune în Vietna-

Greve în Anglia

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Salariații din rețeaua de apro
vizionare cu gaze din Marea 
Britanie continuă grevă decla
rată in urmă cu două săplă- 
mini împotriva măsurilor anti- 
inflaționiste adoptate de gu
vernul conservator. La Londra 
s-a anunțat că greva din aceas
tă ramură a afectat activitatea 
a sute de întreprinderi. Ac
țiuni revendicative au inițiat 
și mecanicii care deservesc 
traficul feroviar din partea de 
sud a Londrei, declarind gre» 
vă în sprijinul revendicărilor 
privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă si de viață.

★
PARIS 24 (Agerpres). — 

Controlorii navigației aeriene 
de la aeroporturilor pariziene 
Bourget și Orly • -- - 
continue greva 
pînă duminică 
scopul obținerii 
pozitiv pentru 
lor. Din această cauză, toate 
plecările avioanelor au fost 
suspendate, incepind de sim- 
bătă la amiază.

au hotărît să 
începută luni, 
noaptea, în 
unui răspuns 
revendicările

@ Primul ministru al Bi
banului, Saeb Salam, a avut 
o întrevedere cu Yasser Ara
fat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. în 
cursul căreia au fost discu
tate consecințele recentului a- 
tac israelian împotriva tabe
relor palestiniene de la Na- 
har Al Bared și Al Badawi, 
din nordul Libanului — a- 
nunță agenția M.E.N.

<55 Peste 280 de persoane 
sînt considerate ca dispărute 
în urma ciocnirii care s-a pro
dus, la 22 februarie. în portul 
Rangoon. între un feribot 
birman și un cargou japonez, 
anunță ziarele birmane. Po
trivit comisiei însărcinate <5 
ancheteze împrejurările in 
care a avut loc accidentul, 
acesta s-ar datora unei gre
șeli a timonierului vasului 
birman. care a fost arestat.

• Incendii de proporții u- 
riașe au izbucnit în păduri
le din împrejurimile capita
lei columbiene, din cauza 
căldurii excesive înregistrate 
în regiune, în ultimele doua 
luni. Unități de pompieri, a- 
jutate de detașamente mi
litare alarmate și de grupuri 
organizate de voluntari dini 
rîndul populației civile, în
cearcă, de mai multe zile, să 
izoleze flăcările mistuitoare.

© Intr-o cuvîntare rostită 
Ia Bangui, președintele Repu
blicii Africa Centrală, Jean- 
Bedel Bokassa, a chemat popu
lația să-și unească eforturile 
în vederea dezvoltării econo
miei naționale. Președintele 
Bokassa a relevat importanța 
pe care formarea de cadre 
calificate și specialiști o are 
pentru progresul țării.

@ Președintele 
Juan Velasco Alvarado, 
fost spitalizat, sîmbătă, 
urma unui atac de cord, 
nunță surse prezidențiale, 
luate de agr* ția Reuter.

Perului,
a

în 
a- 

re-

NOMAZII ABUNDENȚEI (I)
Pentru Regine este un „vis 

urit“. Dar în același timp o 
poveste adevărată, Regine a- 
re 19 ani, este brunetă, dră
guța, cu un accent care în
viorează. Născută la Limoges, 
ea muncește de la 16 ani în- 
tr-un magazin de confecții, 
pentru un salariu mic. Dar 
viața se scurgea simplu. Ea 
locuia cu părinții, ieșea In 
fiecare seară cu prietenii. 
Intr-o zi insă magazinul a 
lost închis. Regine a rămas 
fără slujbă. „Am frați și su
rori maj iniei. Climatul 
casă devenea imposibil, 
rinții îmi reproșau faptul că 
nu mă angajez intr-o uzină. 
Ei lucrează așa dc 30 de ani. 
Viața ’ . . J
dală ce înseamnă asta, 
voiam să trăiesc".

Ultima soluție — să plece. 
Intr-un cotidian national ea 
a citit un anunț. O întreprin
dere din Walerlos căuta o 
funcționară necalificată. în
cepătoare. A scris, și i s-a 
răspuns. A sosit în nord in
tr-o seară cenușie de noiem
brie : „Cînd am coborîl pe 
peron, singură, cu cele două 
valize ale mele, am fost cu
prinsă de panică. M-am cul
cat intr-un hotel și, a doua 
zi dimineața, m-am prezentat 
la întreprindere. Acolo mi s-a

spus că am înțeles greșit, că 
nu era vorba decit de o pre- 
zentare*'. Reqine n-a fost an
gajată. In qeantă nu mai a- 
vea decit 300 de franci. Pînă 
la urmă a qăsit <ie lucru in
tr-o filatură: „Am rămas șa
se luni. Abrutizată de obo-

Realități economico

din 
P5-

ei nu au știut nicio-
Eu

sociale capitaliste

scală, singură, fără prieteni, 
seara într-o cameră sinistră. 
Intr-o zi mi-am făcu' haqa- 
jele și m-am întors..."

Nomazi benevoli sau de
portați ai muncii - ei sint 
aproape un milion, dintre ca
re 400 000 „activi", care își 
părăsesc în fiecare an reqi- 
unea sau departamentul. A- 
ventura nu ia o întorsătură 
rea pentru toți, dar viața lor 
se schimbă brutal.

Deplasarea forței de mun
că dintr-un loc in altul se 
datorează industriei franceze, 
care trebuie să facă față, sub 
impulsul concurentei interna
ționale, unui efort de restruc
turare important. Acest efort

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

se traduce prin dispariția u- 
nui anumit număr de între
prinderi mari sau mici, care 
sînt marginale din punct de 
vedere al competitivității și 
care 
ferul

atrage după sine trans- 
fortoi de muncă.

Să știi să te descurci
raport recent alUn

O.C.D.E. sublinia : „Dacă pri
ma muncă se dovedește ne
satisfăcătoare, lînărul munci
tor o părăsește pentru o al
ta și poale astfel să o schim
be de mai multe ori îd 
cursul activității sale. Aceas
tă perioadă de „stabilizare** 
implică o pierdere de timp, 
considerabilă, eforturi inuti
le și decepții, dar are un as
pect pozitiv - permite mun
citorului să se inițieze asu
pra realităților muncii..."

Un conducător de între
prindere spunea de curind i 
„Un muncitor al anului 1972 
trebuie să știe să se descur
ce”. O nouă ideologie a mun
cii, fecundă în ginduri as
cunse, succedă ..................
înțelepciuni a 
manufacturilor, 
dicton al satelor — cîrpaciule 
stai la ciubotele tale.

astfel anticii 
meseriilor șl 

prudentului

(VA URMA)
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