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In ziua de 27 februarie 1973, a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general a| Partidului Comunist Ro 
mân.

Comitetul Executiv a discutat proiec
tul de lege privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Soci
ale a României, proiectul de lege cu 
privire ia înființarea, organizarea și 
funcționarea Curții Superioare de Con 
trol Financiar, proictul de decret pri 
vind înființarea și funcționarea Consi 
Jiului pentru problemele organizării 
economico-sociaie, precum și unele pro
puneri de modificare a legilor nr. 9 și 
10 din anul 1968. S-a stabilit ca proiec
tele de lege, îmbunătățite pe baza ob
servațiilor făcute de Comitetul Execu
tiv, să fie supuse spre dezbatere, Ple
narei Comitetului Central al partidului.

Comitetul Executiv a luat apoi in 
discuție informarea cu privire la acti
vitatea de educație fizică și sport, pre
cum și unele măsuri privind dezvolta

’ PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

rea in continuare a educației fizice Și 
sportului, stabilind ca acestea* să fie 
supuse Plenarei C.C. al P.C.R.,

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a dezbătut și adoptat unele măsuri cu 
privire la îmbunătățirea organizării și 
retribuirii muncii in agricultură și a 
hotărît ca acestea să fie supuse spre a- 
p roba re Plenarei C.C. ai P.C.R.

Pe linia aplicării în viață a hotărîri- 
lor Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, Comitetul Executiv 
a stabilit să se ia in continuare măsuri 
ferme împotriva fenomenelor de biro
cratism, pentru simplificarea și reduce
rea aparatului administrativ al minis
terelor și instituțiilor centrale și folo
sirea rațională a specialiștilor și altor 
cadre in activitatea productivă din 
fabrici și uzine, in sectoarele hotăritoa- 
re ale dezvoltării economice și sociale 
a țării. Comitetul Executiv a hotărî! ca 
aceste probleme să fie supuse și Plena
rei Comitetului Central al P.C.R.

In încheiere. Comitetul Executiv a 
rezolvat unele probleme ale activității 
curente.

flN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!
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Un obiectiv de importanță majoră care trebuie
atins de toate colectivele miniere ale Văii Jiului Realzări de prestigiu prin

A

îndeplinirea integrală valorificarea inițiativelor

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită 

neoficială 
de prietenie în 

R. S. Cehoslovacă

Ședința Biroului Executiv

și la timp a pregătirilor !
• Un „mărțișor" frumos dăruit de colecti

vul minei Aninoasa : 3 300 tone cărbune
peste planul lunii februarie

de stat pe anul 1973Planul
la unitățile Centralei cărbune
lui Petroșani prevede sarcini 
mobilizatoare de creștere a 
producției de cărbune brut și 
anume cu peste 7 la sulă fața 
de realizările anului precedent 
Obținerea acestui spor de pro
ducție este condiționată de o- 
norarea integrala și la timp 
de către toate unitățile din 
bazin a lucrărilor miniere a'e 
pregătire menite să asigure 
intrarea in funcțiune, la ter
menele stabilite. a noilor 
fronturi de abataj. Realizarea 
lucrărilor de pregătire pe a- 
nul 1973 se impune în mod 
pregnant și datorită rămineri- 
lor in urmă înregistrate in 
anii trecuți care au condus de 
altfel la necesitatea progra
mării unui volum sporit de 
lucrări.

Importanța realizării ritmi
ce a sarcinilor la toți indicato
rii încă din primele zile 
anului a fost subliniată 
pregnanță de Plenara C.C. 
P.C.R. din 20—21 noiembrie 
1972, ca un factor de prim or
din pentru asigurarea eficien
tei intreqii activități in toate 
unitățile economice. Cu toate 
acestea, rezultatele lunii ia
nuarie în ceea ce privește 
soluționarea la nivelul sarcini
lor, al exigențelor, a proble
mei pregătirilor, nu reflectă 
însușirea deplină de către toa
te colectivele exploatărilor a 
aces-tor prețioase indicații date 
de partid, personal de secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul vizitei de lucru întreprin
se in Valea Jiului în toamna 
anului trecut. Pe bazin, ră-

minerile în urmă pe perioada 
respectivă la lucrările minie
re de preqătire însumează 
I 472 in. la care au contribuit 
toate exploatările miniere cu 
excepția minei Bărbăteni. Ce
le mai mari minusuri au fost 
consemnate la minele Petrila. 
Dilja, Aninoasa. Livezeni și 
Vulcan. Deși la avizarea pre- 
'iminarului de producție 
anul in curs s-a pus un

pe
ac-

Condiția esențială 
pentru asigurarea 

capacităților 
pe anul 1973

ale 
cu 
al

u- 
se 
a-

cent deosebit pe necesitatea 
executării cu prioritate a 
nor lucrări de pregătire, 
constată că o parte dintre 
cestea nici nu au fost incă a-
tacate. Așa este cazul cu lu
crările a'e pregătire din cadrul 
stratului 4, panoul VII de la 
E. M Petrila. al stratului 6 
de la E. M. Aninoasa. al stra
ielor 7 și 13 de la E.M. Vul
can și altele.

Dară s-a îmbunătățit situa
ția în ceea re privește folo
sirea • ombinelor de înaintare 
în sensul că funcționează 
toate utilajele de acest gen 
existente in dotare la Paro- 
șeni. Lupeni și Vulcan, la 
mașinile de încărcat gradul 
de utilizare extensiv se men
ține la un nivel scăzut. Sînt 
unități la care în luna ianua-

rie nu a funcționat nici o 
mașină sau un număr de numai 
1—2 mașini. De pildă, o ata
re situație necorespunzătoare 
roate fi intîlnită la exploată
rile miniere Bărbăteni, Uri- 
cani, Livezeni, Petrila și Paro- 
șeni. Aceasta stare de lucruri 
Impune conducerilor unităților 
și sectoarelor în cauză luarea 
de urgență a unor măsuri 
concrete de plasare a lucrări
lor de deschidere și pregătire 
programate cu încărcarea me
canică, de organizare cores
punzătoare a lucrului la front 
și la aprovizionarea brigăzilor 
cu scule și materiale. Fiecare 
factor implicat — trebuie să 
fie convins — și să acționeze 
In consecință 1 — că asigu
rarea capacității de producție 
pentru anul 1973 șf In con
tinuare este strîns condițio
nată de realizarea exemplară 
șl la termenele stabilite în 
programele de lucru, la toate 
minele Văii Jiului.
lor de pregătire in 
trării in funcțiune 
oportun a liniei de 
nificate.

O atenție deosebită trebuie 
acordată programării execu
ției lucrărilor în ordinea ur
genței acestora, formării șl 
permanentizării unor brigăzi 
compacte pentru realizarea u-

• „Cotitura" calității !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, va face, la 
invitația tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, o 
vizită neoficială de prietenie 
In Republica Socialistă Cehos
lovacă, în primele zile ale lu
nii martie.

Marți, 27 februarie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a avut loc ședința 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste,

Biroul Executiv a discutat 
proiectul de Hotărîre privind 
perfecționarea activității con
siliilor Frontului Unității So
cialiste și creșterea rolului lor 
în vjața social-economică a 
tării și a hotărît să-1 supună

dezbaterii și aprobării plenarei 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste. De ase
menea, Biroul Executiv a lis- 
cutat cererile de aderare 
Frontul Unității Socialiste 
unor asociații și
obștești, a adoptat planul 
muncă pe primul semestru al 
anului în curs și a rezolvat u- 
nele probleme ale activității 
curente.

la 
a 

organizații 
de

a lucrări- 
scopul in
ia timpul 
front pla-

Ing. Matei CHIRIMBU. 
șeful serviciului tehnologic 

C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)

imineață de iarnă... 
j ] Un strat sublire de I

ceață dă norilor de La I 
orizont un contur roșiatic a- I 
prins. Chiciura impodobeș- | 
te pomii, gardurile... Pășesc ■ 
pe iarba acoperită de cris- I 
talele albe de gheață ale că- 
ror reflexe te face să crezi I 
că trăiești intr-o lume de I 
basm... |

Un sunet de clopot străbn- | 
te aerul și vibrează copacii ■ 
împodobiți ai pădurii din | 
depărtare...

— Atenție la cupă

O măsură binevenită

se

Dăruire

aud cuvintele puternice ale 
maistrului Dumitru Ciobes- 
cu.

Un om înalt, de vreo 30 
de ani. cu o privire din :a- 
re țișnește numai încredere, 
a venit de pe meleagurile 
oltenești să ridice aici. in 
cadrul Șantierului nr. 8 Vul
can, edificii frumoase 
tru oamenii adincului. 
alături de alți oameni, 
nu obosesc niciodată, 
cum NICOLAE CĂPLESCU, 
MARI A NECȘOIU sau IO AN 
1EB1NCA — căci nu pot să 
înșir pe toți in ații de puți
ne rinduri — jac orașul Vul
can să întinerească.

_  Tinerețea mea am vrut 
s-o dăruiesc Vulcanului, o- 
raș pe care l-am îndrăgit de 
la prima vedere .. Și ginduri 
mari mi-am propus să în
făptuiesc., îmi mărturisea o- 
dată comunistul Dumitru 
Ciobescu.

Om de bază al șantierului, 
a ridicat cu ai lui. rrind 
parcă să ajungă înălțimile 
Strajei. peste 15 blocuri, cu 
peste 1 000 apartamente, 
numai cîțiva ani...

...Ceața se. risipește 
falnic, soarele urcă pe bolta 
înaltă. .

Savu CIOFU. 
strungar. E.M. Vulcan 

corespondent

procuri oXiminica 
cu bere pentru a-

să-ti
sticle
nu este deloc ușor. Tre
să aștepți, să te înghesui
culmea să ai ghinionul

Ca 
niște 
casă, 
buie 
Si —
ca tocmai atunci cind îți vine 
rindul... să nu mai fie! „Plouat*5 
și stăpinit de nervi ajungi a- 

nerăbdătoare, 
Și ți-ai stricat 
pentru toată

casă, la familia 
cu sacoșa goală, 
buna dispoziție 
ziua de repaus.

Unele colective de resort în
să au aplecat urechea la aces
te necazuri, au făcut ce au fă
cut și au rezolvat problema.

La restaurantul „Parîngul" 
din cartierul Aeroport (respon
sabil Dumitru Ghițan), s-a a- 
menajat un loc anume unde 
duminica se vinde bere pentru 
acasă. „Chioșcul" — ca să-i 
zicem așa, e^te aprovizionat

a’e bere pe măsu- 
iar ospătarul de 
cu strictețe dis- 
servi numai pen- 

altfel

res- 
rezol- 
clien-

cu oa otita tea 
ra cerințelor 
aici respectă 
poziția de a
tru acasă, așa cum de 
stă scris și pe afiș.

Prin această măsură, 
taurantul „Parîngul“ a 
vat servirea promptă a
ților din cartier, ospătarii fi
ind lăsați să-și facă pe deplin 
datoria în local.

Ar fi bine ca exemplul să 
fie urmat și de alte unități și 
ca „minunea" să nu țină nu
mai trei duminici — cum se 
zvonește— ci, să se permanen
tizeze, mai ales că va veni va
ra și consumul de bere va 
crește.

D. CONSTANTIN 
corespondent

Angajat plenar in acțiunile întreprinse peniru fructifi
carea, la cotele maxime, a potențialului uman și tehnic, pre
cum și pentru crearea la locurile de muncă din subteran a 
unei puternice opinii împotriva oricărei abateri de la disci
plina de producție, colectivul de muncă al E.M. Aninoasa a 
reușit ca, înainte cu o zi de încheierea bilanțului lunii fe
bruarie, să extragă peste plan 3 300 tone cărbune. Succesul 
de prestigiu a stîrnit o vie satisfacție și justificată mîndrie 
în rindurile colectivului minei și, mai ales, în 
rîndurile brigăzilor din abataje, care și-au materializat 
efortul depus in tone extrase peste prevederile prelimina
rului. Indreptîndu-și strădaniile asupra întronării în cadrul 
formației de lucru a unui climat statornic de ordine și dis
ciplină, brigada condusă de NICOLAE BOKOR, de la sec
torul II, a contribuit la sporul de producție pe mină cu 900 
tone. Brigada lui VICTOR ANDRIȚOIU, de la același sec
tor, deține un plus la zi de 400 tone.

Prin aplicarea valoroasei inițiative a brigăzii Eroului 
Muncii Socialiste. PETRE CONSTANTIN, de a realiza două 
cicluri in plus pe iună. harnicii fronts liști conduși de NI
COLAE ILIE și AUREL CRISTEA, de la sectorul II, și-au 
depășit substanțial planul încredințat, trimițînd preparației 
600 și, respectiv, 400 tone. Din frontalul 8 al sectorului IV, 
unde activează brigada condusă de DUMITRU FULGA, 
s-au extras peste prevederi aproape 400 tone.

Ca urmare a valorificării rezervelor interne, brigăzile 
conduse de CONSTANTIN LABUȘCA, de la „camera" 2, 
stratul 5, și NICOLAE RAdOI, de la abatajul cameră 9, 
stratul 3, au dat drum liber către ziuă la cite 200 tone peste 
plan flecare.

îmbucurător este faptul că volumul mare de cărbune 
extras de colectivul E.M. Aninoasa corespunde din punct de 
vedere calitativ, de data aceasta conținutul de cenușă scă- 
zînd de la zl la zi, ajungînd la nivelul normei admise și, 
uneori, chiar sub acest barem.

r

Strădanii
încununate
de succes

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
preparația Coroești preocu- 
pindu-se permanent pentru 
îmbunătățirea indicelui de 
înnobilare a cărbunelui prin 
rezolvarea unor probleme de 
flux tehnologic a reușit să 
sporească producția de bri
chete, dînd peste plan pînă 
în ziua de 26 a lunii febru
arie 2 055 tone. îmbunătățiri 
s-au obținut și în reducerea 
umidității cărbunelui. Actual
mente umiditatea șlamului 
este redusă cu 0,8 puncte.

La obținerea acestor rezul
tate aportul șefilor de echi
pă Ștefan Perdv, Nicolae In- 
clănzan, al muncitorilor Gheor- 
ghe Boier, Viorel Cătineanu, 
al maiștrilor Elisei Boțan și 
Mihai Călugăru de la briche- 
taj cit și al formațiilor de 
muncitori de la preparare — 
loan Stamate, Nicuță Vaslle. 
Bebe Cojocaru, Alexandru 
Trestian, Mihai Mesenbach 
a fost hotăritor.

Constantin DANILA 
tehnician

SUBIECTUL DEZBATERII :

Văzută în întreaga ei com
plexitate, disciplina de partid 
a constituit, recent, subiectul 
unei ample dezbateri în adu
narea generală a organizației 
de bază din secția mecanică 
a Uzinei de utilaj minier Pe
troșani. Această complexitate 
a noțiunii a fost sugerată, ce
lor 97 de comuniști prezenți 
la dezbatere, prin însăși con
ținutul referatului prezentat 
de tovarășul Romulus Boța. 
secretarul organizației de bază, 
care a acoperit, prin exem
ple vii, o gamă largă a’e atri
bute ale moralei comuniste, 
de la simpla prezență la ser
viciu și îndeplinirea normei 
de plan, pînă la valorificarea 
cu maximum de randament 
pentru producție, a inteligen
ței tehnice a colectivului. In 
această situație, desigur, dez
baterile au fost rodnice, efici
ente, reliefînd prin cuvintul 
vorbitorilor — între care s-au 
remarcat Viorel Anghel, loan 
Bocșa. Ladlslau Kereches și

«Iții - preocupările multor co 
muniști de a deveni autentice 
exemple a'e comportare în 
producție și societate; în spi
ritul normelor 
promovate de

eticii comuniste 
partid.

Etica muncii
laCadrele didactice de 

Școala generală nr. 6 Petro
șani au dezbătut, în cadrul 
cursului de învățămînt ideolo
gic, o temă utilă, desprinsă 
din esența procesului a’e edu
cație a noilor generații de e- 
levi : etica muncii. Din dorin
ța unei depline înțelegeri a 
Îndatoririlor sporite ce le au 
cadrele didactice pentru dez
voltarea la elevi a atitudinii 
înaintate față de muncă, pen
tru educarea acestora 
muncă și pentru muncă, dez
baterea nu s-a limitat la 
bora'area doar teoretică a te
mei, reușindu-se să se scoată 
la iveală rolul ce revine pro
fesorului, învățătorului, orică-

rui 
de 
pentru cultivarea la elevi 
celei mai înaintate _______
ce trebuie să caracterizeze o- 
mul înaintat al societății noas
tre : . .dragostea și respectul
față de muncă.

La reușita dezbaterii au con
tribuit numeroși comuniști, ca 
Maria Mazilu. Mihai Enache, 
Vasile Goran. Ecaterina Mar
ca. Teodora Gavrilescu, Marla 
Armaș și alții, care au împăr
tășit în cuvîntul lor, preocupă
rile ce le au, în acest sens, 
în întregul proces instructiv- 
educativ.

cadru didactic, in munca 
fiecare zi, în fiecare oră 

a 
atitudini

prin

a-

Analiză critică 
pe tema îmbunătățirii 

calității lucrărilor
O discuție despre calitate nu 

poate să nu conțină o atitu-

(Continuare in pag. a 3-a)

România socialistă in imagini și fapte
Prezență la tîrguri 

și expoziții internaționale
Dinamismul constant al eco

nomiei românești, capacitatea 
industriei de a realiza produ
se tot mal multe, la un nivel 
calitativ tot mai competitiv 
cu ceJ al produselor similare 
de pe piața internațională, au 
făcut ca România să-și conso
lideze continuu poziția in cir
cuitul economic mondial, de
venind unul din factorii stimu
lativi ai schimbului de valori 
materiale. Comerțul exterior 
românesc a parcurs o cale as
cendentă de dezvoltare și di
versificare, înmuițindu-și an 
de an numărul piețelor de des
facere și de aprovizionare. De 
altfel, aria comerțului exteri
or al României cuprinde, 
prezent, 110 țări situate 
toate continentele, față de 
de state în 1950.

Acest proces dinamic se 
găsește șl in oglinda prezen
țelor României la tirgurile și 
expozițiile internaționale, ca
re se dovedesc a fi unul din 
mijloacele cele mai eficace de 
Informare a cercurilor comer
ciale internaționale asupra po
tențialului economic al

în 
pe
29

re-

înscriindu-se, totodată, ca un 
aport la extinderea schimburi
lor comerciale, la adlncirea 
colaborării și cooperării Româ
niei, pe multiple planuri, cu 
un număr tot mal mare de sta
te.

In acest context, in cursul 
anului 1972, participările ro
mânești la astfel de competiții 
internaționale au cunoscut o 
amplificare, atît sub raport nu
meric și al ariei de răspîndire 
geografică, cît mai ales al ex
ponatelor propriu-zise, tot mai 
reprezentative.

Astfel, în anul recent înche
iat, România a fost prezentă 
cu expoziții generale de măr
furi, cu standuri de produse 
pe ramuri de producție sau 
cu oficii comerciale la pește 
200 de tîrguri șl expoziții in
ternaționale, care s-au desfă
șurat în aproape tot atitea ca
pitale și orașe din toate conti
nentele globului, față de 120

(Continuare In pag. a 3-a)

Tudose NIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

șantier, 
gradul 

a lucră-

F.

In decursul a aproape pa
tru ani de activitate, Antrepri
za românească de construc
ții-montaj - ARCOM spe
cializată în lucrări de engine
ering, o onorat 172 de con
tracte încheiate cu firme be
neficiare din 21 de țâri ale 
Europei. Asiei, Africii și Ame- 
rlcli. Numai în cursul anului 
trecut au fost realizate 112 
contracte ’n ‘7 țări. Trebuie 
amintit insă că, *n decursul

celor trei ani, ARCOM a pri
mit 700 de cereri pentru o- 
ferte din partea a 70 de țări.

Care este . secretul unor a- 
semeneo largi solicitări pri
mite de către constructorii și 
montorii români ? Două din 
multiplele momente ARCOM. 
întîlnite astăzi pe glob? sint in 
măsură să răspundă îndea
juns de concludent unei ase
menea întrebări.

După construcția hotelului

,,România" din Chrudim și a 
coșurilor de fum ale centrale
lor termoelectrice din Brno și 
Bratislava, ARCOM este din 
nou prezentă in Republica So 
cialistă Cehoslovacă. De data 
aceasta, intr-un cartier din 
partea de nord a orașului 
Praga, inălțind un alt obiecti-. 
- o centrală de termoficare 
coșul ei măsurind 150 m.

Caracterizind activitatea

desfășurată de antrepriza ro
mânească pe acest 
beneficiarul remarca 
înalt de mecanizare 
rilor, tehnologiile ultramoder
ne folosite de români, ritmul 
intens de construcții-montaj. 
precum și calitatea ireproșa
bilă a lucrărilor.
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împrejurările apariției și răspindirii
„Manifestului Partidului

ta sflrșitnl lunii februarie 
a.c. se împlinesc 125 dc an> 
de la apariția Manifestului 
Partidului Comunist' elabo
rat dr K. Marx și F. Engels. 
După cum se știe, lucrarea 
de căpătlt a socialismului ști 
ințific aparr fn toiul puterni
celor rqudulri revoluționarr 
de care au fost cuprinse mal 
toate statele europene. Fon 
datorii sociallsmnlui științific

EVOCĂRI

capitalismului
‘ “ că

fn

_»i elaborat ..Manifestul Parti
dului Comunist" ca pe o lu
crare fundamentală pentru 
teoria și practica revoluționa
ră punlnd in mina proleta
riatului mondial un inslru 
meni prețios de orientare >n 
lupta pe care o avea de pur
tat împotriva 
Prin aceasta se explică 
lucrarea a lost tradusă 
mai multe limbi europene, 
printre care și fn limba ro
mână.

Spre sfirșitul secolului al 
\i\-lea dezvoltarea capita
lismului in țara noastră. și 
implicit a proletariatului, a- 
tinsese ritmuri și proporții 
necunoscute pină atunci. Nu
mărul cercurilor muncito
rești al cluburilor crescuse 
considerabil. Ziarele șl revis
tele acestora râspindeau in 
mase Ideile socialiste avan
sate contribuind la îmbună
tățirea continuă atit a for
melor organizatorice ale lup
tei proletariatului cit $1 Ia 
radicalizarea ideologiei sale 
revoluționare. Era perioada 
când ia ființă primul partid 
al muncitorilor (P.S.D.M.R. — 
1893). rind ideologia milltan- 
ților socialiști — 
de diferite curente 
fluențe ale 
mulul". Regalismului*, 
poranismului” etc. va 
veni tot 
nată de 
științific 
gels.

In aceste 
dintre cei 
publiciști socialiști, un neo-

dotninată 
sau in- 

..parlamentaris- 
„po- 
de-

mai puternic doml- 
ideile 
al

socialismului 
lui Marx și En-

condiții, unul 
mai remarcabili

Răspundem
celor ce ne scriu
Dacă prima

„încercare".
STELA CAȘOTA, Paro- 

seni. Condiția primordială care 
se cere îndeplinită ca să de- 
veniți corespondentă este să 
scrieți bine. In primul rind de 
la locul dv. de muncă. Credem 
ă acolo cunoașteți mai bine pro

blemele și oamenii despre care 
puteți scrie ; vă cunosc și ei 
De aV. Dacă prima dv. ..incer- 
<are" despre igiena cartieru
lui Sohodol ar fi fost mai con- 

< retă in sensul relevării nu c- 
tft a stării de lucruri prezente, 
nemulțumitoare pentru oreme. 
ci, mai ales, al redării preocu- 
nărilor, eventualelor acțiuni a- 
le locuitorilor in această di
recție. al unor propuneri rare 
ar putea fi înfăptuite de cetă
țeni și de ceilalți factori oen- 
tru mai buna gospodărire a 
artierului, ea întrunea cerin

țele publicării și o data cu a- 
easta, poate, vă dădea manda

tul includerii In rețeaua noas- 
tr<> oe corespondenți. Alte de
talii sperăm să vi le putem o- 
ferț fn cadrul unei eventuale 
vizite a dv. la redacție, ori a 
unei țnlîlniri organizate de noi 
cu corespondenții de la E.C.E. 
Paroșeni.

Consecințele
neonorăril

unei obligații
NICOLAE

la. După
HANEȘ. Petri- 

_-r_ cum cunoașteți 
deja, In baza prevederilor Ho- 
tărlrii nr. 7/1969 a Consiliului 
popular al județului Hunedoa
ra. oaie consemnează obligația 
etățenilor de a curăța în per

manență rigolele și șanțurile 
din fata imobilelor în care lo
cuiesc, Comitetul executiv al 
Consiliului popular ri orașului 
Petrila a mobilizat, iar majori
tatea cetățenilor de pe strada 
Stadionului au răspuns la che
mare. trecând la curățirea ri
golelor, asigurind astfel ‘-ctir- 

Sistemul autoservirii va fi
introdus și în magazine

ale O.C.L. Produse industriale
In vederea promovării unor forme noi. moderne de des

facere. corespunzătoare cerințelor mereu rrescînde ale 
populației. O.C.L. Produse industriale Petroșani va Introduce, 
m cursul acestui an. sistemul autoservirii la magazinele de 
..încălțăminte** lunllatea nr. 29 Lupenl) »l ..Menaj* (unitatea 
nr. 62 Petroșani). In cadrul aceleeași acțiuni, două dintre ma
gazinele de confecții bărbați (nr. 5 Petroșani si nr. 32 Lupenl) 
ișl vor oferi maria cumpărătorilor după sistemul așa numit al 
..expunerii deschise".

Inițiative lăudabile, care se cer extinse.

boslt militam si luptător pen
tru drepturile proletariatului 
român, Tanait Mușoiu. iși a- 
snma greaua sarcină a (radu 
cerii și publicării Manile* 
tulul Partidului Comunist* In 
România.

Cum avea să aiirme sin 
qnr, sarcina aceasta șl-a asn- 
mat-o văzlnd in opera celor 
doi titani ai socialismului un 
prețios îndrumar, o chinte

■scuță a socialismului model'n 
Dr altfel, marca valoare teo
retică șl practică a ..Mani
festului** pentru mișcarea 
muncitorească diu România 
a fost subliniată de P. Mu
șoiu in prefața care însoțea 
traducerea. Aceasta consta, 
in primul rind in faptul că 
din punct de vedere social- 
politic România se afla la 
acea dală intr-o situație 
„foarte asemănătoare cu sta
rea io care se afla Occiden
tul Europei inainle dc 1848

Panail Mușoiu încearcă 
prima dată să publice lucra
rea in ziarul ..Munca* fiind 
redactorul și administratorul 
acestui ziar, tntimpinind insă 
greutăți serioase, publică lu
crarea in broșură separată in 
1892 tipărită la Stabilimen
tul tipograiic Miron Costin" 
din Iași. Traducerea a fost 
făcută după o versiune fran
ceză. Iapt ce va constitui li
nul din subiectele pe care 
Mușoiu le va discuta in co
respondența sa ai Engels.

După această traducere, 
seslzlnd Influența pe care 
o va avea răspindlrea .Ma
nifestului" loan Nădejde, va 
scoate un an mai tirziu (1893) 
o nouă traducere a 
lui Marx și Engels, sub ti
tlul de ..Manifestul 
list*.

Această traducere care, de 
altfel, apare tot la Iași, in 
„Biblioteca Partidei Soclal- 
Democrate a Muncitorilor din 
România", a fost insoțită de 
un adaus prin care se încer
ca să reducă Importanța „Ma
nifestului" la un simplu do

lucrării

Socia-

qerea apelor care înainte băl
teau pe strada menționată. 
Gheata și greutățile create dc 
aceasta in deplasarea cetățeni
lor și a mijloacelor de tran
sport pe strada Stadionului e- 
rau deci, consecințele neono- 
rării unei obligații ce cade in 
sarcina locuitorilor. Indeplinin- 
d-o, după cum spuneam majo
ritatea cetățenilor, acum situa
ția s-a schimbat in bine. împo
triva celor care vor dovedi in
diferentă fată de dispoziția 
scrisă ce le-a fost dată de con
siliul popular și nu vor curăța, 
de cite ori va fi nevoie, rigo
lele din dreptul imobilelor in 
care locuiesc, asigurind astfel 
posibilitatea scurgerii apelor, 
e necesar să se aplice sanc
țiunile administrative prevăzu- 
*e de articolul 20 ai Hotărîrii 
nr. 7/1969 a Consiliului popu- 
•ar județean.

Așteptăm explicațiile
cuvenite

MAJ MULTI CITITORI 
DIN PETRILA. Deși nici unul 
din „mai mulții cititori" nu a 
a avut „curajul" să semneze 
cu numele și prenumele com
plet scrisoarea adresată redac
ției, probabil și pentru că „do
cumentarea' asupra aspectului 
negativ relatat în ea impunea 
măcar cunoașterea executantu
lui lucrărilor de lărgire a spa
țiului comercial al magazinu
lui nr. 29 Petrila. fapt care 
ne-a îngreunat intrucîtva in
vestigația (și ne determină să 
amintim din nou că nu vrem 
să încurajăm anonimele), răs
pundem totuși. Risipa de mate
riale de construcție la care se 
referea scrisoarea, am aflat 
noi. s-a datorat practicii pro
movate de sectorul I.G.L. Pe
trii© a'e a începe și a abandona 
apoi după scurt timp unele 
lucrări, a>a cum a fost și cea 
de la magazinul 29. „uâtlnd" 
totodată și de materialele a- 
duse la locul respectiv. De 
aceea, recuperarea pagubelor 
produse, dacă ele se vor con
stata intr-adevăr, cade în sar- 
(ina conducerii sectorului res
pectiv al I.G.L. care ne rămine 
dator cu explicațiile cuvenite.

Comunist" in România

veche a lui Karl Marx 
Valea Jiului de către orga-

Reproducere după o fotografie 
găsită asupra unui miner din 
nele represive.

cument informativ pentru cu
noașterea istoriei mișcării so
cialiste internaționale negln- 
du-i, oarecum rolul funda
mental pentru teoria șl prac
tica revoluționară. După cum 
s-a confirmat însă, indiferent 
de notele însoțitoare, p" 
carea ..Manifestului Partidu
lui Comunist", mai intii de 
către Panail Mușoiu. apoi 
de către loan Nădejde. a 
avut o Importanță covîrșiloa- 
re pentru mișcarea muncito
rească din România, pentru

tnstanlaneu din bine-aprovizionalul magazin cu autoservire al frumosului complex 
comercial pelrllean. Foto: Ion LEONARD

de la mina
La Exploatarea minieră

Dilja, gospodărirea bunuri
lor este încredințată unor 
persoane competente și plă
tite pentru a onora această 
responsabilitate. Totodată, 
vorbind într-un sens mai 
larg, obligația de a păstra 
dar și efe a folosi eficient în 
producție utilajele și celc- 

I lalte materiale — bunuri 
obștești —, revine fiecărui 
angajat ca o „derivată” esen 
țială desprinsă din calitatea 
ce o avem fiecare în econo
mia noastră socialistă de 
proprietari și producători. 
Nu vreau să fiu negativist 
Există la mina noastră preo- 

k___________ ___

Școli asociate U.N.E.S.C.0
In cadrul Sistemului inter

national de școli asociate 
U.N.E.S.C.O. — creat acum 20 
de ani în scopul educării co
piilor și tineretului in spiritul 
idealurilor de pace și priete
nie, al cooperării internațio
nale - activează în prezent 6 
licee și școli generale din ta
ra noastră. Acestea sini Lie fi
ul „Nicolae Bălcescu" și școa
la generală nr. 150 din Bucu
rești, Liceul nr. 2 din Ploiești, 
Școala generală nr. I din Su
ceava. Liceul pedagogic din 
Cimpulung Muscel și Liceul 
de muzică „Ion Vidu" din Ti
mișoara.

Dintre acțiunii-- mai impor
tante desfășurate de școlile a- 
sociate menționam organiza
rea unor expuneri cu tema 
„O.N.U. și instituțiile sale spe
cializate — contribuția țării 
noastre la activitățile acestor 
organisme internaționale", des
fășurarea unor sesiuni științi
fice, amenajarea de mici stan
duri U.N.E.S.C.O.. unde sint 

clarificarea sa ideologică.
Pentru o documentare ruai 

amplă găsim de cuviință să 
revenim in viilor, prinlr-un 
arlicol, asupra istoricului e- 
dilării lucrărilor lui K. Marx 
in România, iapt de o mare 
imporlanță. pentru că se lea- 
qă direct de istoria mișcării 
muncitorești șl comuniste din 
țara noastră (n.n.).

Nlcolae WARD EGGER, 
Arhivele Stalului — Deva

cupare, numeroase dovezi 
edificatoare în acest sens. 
Toate acestea nu trebuie, 
după părerea mea, să ne 
„acopere" ochii in fața de
ficiențelor. e drept mărun
te, dar care totuși exista. La 
cîteva mă voi referi în rîn- 
durile ce urmează.

Ar trebui cunoscute și e-

liminate cauzele...
La orizontul 440, în gale

ria principală de transport 
spre puțul orb nr. 3 sint 
garate două locomotive e- 
lectrice de 7 tone cu numă
rul indicativ de 6 și 12, iar 
Înaintea lor vreo 13—14 va-

■ •xpuse diferite materiale ce 
ilustrează importanța acestui 
for internațional, organizarea 
de simpozioane și r uniuni cu 
iernatică variată. Cu acest pri
lej, au lost dezbătute diferite 
aspecte legale de activitatea 
organizațiilor internaționale, 
dc aniversările marilor perso
nalități culturale, de alte ma
nifestări organizate 
U.N.E.S.C.O. : „Anul 
împotriva rasismului 
criruinărilor rasiale" 
și „Anul internațional 
ții" — 1972. In contextul ace
lorași preocupări, Liceul „Ni- 
< olae Bălcescu" a inițiat „Cla
se pilot U.N.E.S.C.O.", in care- 
elevii studiază una sau mai 
multe teme din acest dome
niu, participă la organizarea 
diferitelor acțiuni de populari
zare a U.N.E.S.C.O., elaborind 
materiale de propagandă: 
plânse, tablouri, afișe.

de 
luptei 

și dis-

dl

(Agerpres)

,4cum citeva zil< md c- 
flam in complexul 
al dm Petrila. Di'i intimpla- 
re, mă tnfflnexi < n un amic 
care urnire după < umpdrd- 
fuH. Nravind altceva de fă
cut. l-am fnaopt in mupn'i- 
nul aNmcnlar al complexu- 
lui. M-a surprins dc la bun 
Incejnit ordinea și atmo'.te- 
ra plăcută care domnea aici. 
Această atmosferă plăcută 
era depajatâ in primul rind 
de tinerele vânzătoare, pline 
de amabilitate, aflate la fie- 
rore raion, apoi de lumina 
șt liniștea magazinului.

Dintr-o singură privire 
poți do seama că ai de-n 
ce cu buni gospodari.

Rafturile sint incârrafr
sortimente variate, așezate 
In ordine, care te îmbie sd 
le cumperi. Din curiozitate 
am trecut in revistă toate 
raioanele.

La raionul de dulciuri-» a- 
fea produsele erau expuse

cu

Monografiile profesionale
un ghid prețos în orientarea școlară a elevilor

In lumea contemporana qra- 
dul de dezvoltare al unei țări 
nu se estimează numai în to
ne de oțel, de cărbune sau 
cereale, ci și in numărul ac 
cadre calificate de care 
dispune In diferite ramuri, op
țiunea profesională a tinerilor 
fiind un fapt cu largi Im
plicații sociale. Inr în Româ
nia socialistă dc azi, care iși 
trasează în ample planuri de 
perspectivă dezvoltarea viitoa
re în mersul ei ascendent spre 
comunism, aceasta constituie 
una dintre condițiile cele mai 
importante pentru îndeplini
rea lor. „Unul din imperative
le fundamentale care se pun 
in fața școlii
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este de a răs
punde prin structura și con
ținutul ci. cerințelor practicii, 
nevoilor actuale și de perspec
tivă ale diferitelor sectoare a- 
le vieții economice și socia
le”. Școala este astăzi chema
tă să-și aducă un principal a- 
porl in asigurarea unei optime 
încadrări profesionale și soci
ale a tinerei generații.

In procesul dc orientare pro
fesionala, cercetarea psiholo
gică și sociologică modernă 
distinqe trei importante mo
mente : componenta intelectu
ală, afectivă și cea voliționa- 

noastre

coe-
re-

gonete izolate al căror 
ficient de rulare este 
dus la zero, fiind neexploa- 
tate de săptămîni de zile. 
Intrucît cunosc bine cazul 
și adevărul nu poate fi ne
gat de nimeni, mi-am pus 
întrebarea : cine permite 
conducerii sectorului VI 
transport să țină inactive 
două locomotive pentru care 
se plătește o apreciabilă a- 
mortizare, ceea ce, bineîn
țeles, ridică prețul de cost 
pe tona de cărbune produ
să ?

Dacă se va căuta bine în 
evidențe se va constata că 
locomotiva electrică nr. 6 nu 
a realizat orele de funcțio- 

Acum, pe-alcea sirăjuietc plan tațiiSub dealuri, ieri, pe-a noastră Vale

Doar spinii străjuiau prin spații

ispititor, și după ambalaje, 
se dovedeau a Ji numai pro
duse proaspete și de bund 
lalitate Tinăra vin zătoare 
era de o amabilitate cwn

Cu zimbetul

rar intilnesti. La raionul d* 
brinzefuri și mezeluri dom
nea aceeași ordine iar pro
dusele tir o mare diversita
te erau JrunuM aranjate in 
frigiderul-vitrină.

lată-ne acum ajunși la ra
ionul de vtnzarc a cărnii. 
Și aici ne-a intunpinat bu
na deservire. Carne de toate 

iă. Intre acestea, prima, com
ponenta intelectuală — care 
presupune cunoașterea aspec
telor generale ale vieții și 
practicii sociale, ale muncii în 
etapa de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, informații despre pro
fesiunea. despre importanța, 
caracterul și cerințele lor —, 
are un rol hotărîtor, determi
nant pentru formarea afecțiunii 
și voinței de a alege o anumi
tă profesiune. Iar această cu
noaștere a profesiunilor trebu
ie să fie oferită în primul rind 
de către școală.

Nu este deloc indiferent in 
ce fel și de la cine află elevii 
despre o profesiune sau alta. 
Uneori chiar și contactul di
rect cu cineva care practică 
acea meserie nu este suficient. 
Pentru a facilita o opțiune cit 
mai justa este necesară cu- 
noașterea aptitudinilor fizice 
și psihice, a pregătirii pretin
se, importanta social-economi- 
că a diferitelor meserii, cerin
țele punerii lor de acord cu 
aptitudinile, cu capacitatea fie
cărui tinăr care se pregătește 
să intre in viață.

Astfel, In munca pe care o 
desfășoară in această direcție 
școala, profesorii, diriginții, 
organizațiile de tineret, un în
drumător prețios îl constituie 
cele zece volume de monogra
fii profesionale, realizate de 
un colectiv al Institutului de 
științe pedagogice care au în
ceput să apară din anul 1971. 
Sînt prezentate principalele 
meserii și specialități din ra
murile economiei noastre na
ționale. Ele oferă atît o cunoaș
tere pe orizontală a profesiu
nilor, deci o informație de arve-.

. samblu asupra diversității lor, 
cit și o cunoaștere pe vertica
lă, adică informații minuțioase 
asupra acelei profesiuni asu
pra căreia se îndreaptă prefe
rința elevului. In ceea ce pri
vește cunoașterea pe vertica
lă criteriile după care se fa
ce. prezentarea unei profesiuni 
sint: obiectul și natura pro
fesiunii, cerințe medicale, ce
rințe psihice, pregătirea profe
sională, condiții social-econo- 
mice.

Pentru a da un exemplu și 
pentru că prezentarea genera
lă a tuturor acestor monogra
fii nu este posibilă într-un 
singur articol, ne vom opri a- 
supra uneia singure care pre
zintă un interes special pentru 
școlile din Valea Jiului. Este 
vorba de primul volum ce con
ține monografia profesiunilor 
din industria extractivă și de 

, prelucrare a cărbunelui și mi-

nare prevăzute in perioada 
trecută de la ultima repa
rație capitală la care a fost 
supusă, iar locomotiva nr. 
12 nu e de mai mult de doi 
ani în funcție. Și ar fi bine 
de știut de ce anume 
nevoie pentru a se 
elabora măsurile 
în vederea 
a acestor

era 
putea 

necesare 
folosirii eficiente 
utilaje în viitor.

Faptic nu Sra făcut

nimic

zile, te- 
puțului 
490, es-

De sâptămîni de 
letonul din rampa 
orb nr. 3, orizontul 
te defect. O comunicare fă- 

Prt-

sortimentele, așezată In or
dine. pe categorii, agățată 
fn rute sou fn frigider. La 
acest raion se aflau doi t;in- 
eători: un bărbat intre do
uă tfrjrte și un tinăr. 
mul, Nicolae Mure șan
șeful raionului iar cel de al 
doilea, un ttnăr absolvent 
al Școlii comerciale din Pe
troșani — loan Caramela. 
Amicul meu a fost servit rft 
se poate de. frumos de acești 
Vinzători amabili șf hinr’ oi- 
tori, dornici ca cei veniți să 
facă cumpărături, să plece 
mui|umi|i din acest uuzgaziii.

La ieșirea din 
plăcut impresionat de cele 
văzute, am spus 
meu: de asemenea oameni 
are nevoie comerțul nostru 
socialist, iar clienții caută 
astfel de oameni de care nu 
se pot dispensa

magazin.

amicului

1. NOVAC 

Lu- 
mi-

din 
do 
ca- 

a-

nereurilor semnată de cercetă
torii științifici Al. Stănescu și 
E. Edclhauser. Monografia es
te rodul unei ample munci de 
cercetare întreprinse în de
cursul unul an la minele și 
preparațille din Valea Jiului, 
cu precădere la cele din 
peni, cit și In alte centre 
niere din țară.

Desigur, pentru elevii 
Valea Jiului, ei Înșiși Iii 
mineri sau de meseriași in 
drul exploatărilor miniere, 
ceste profesiuni nu sini necu
noscute. Dar oferindu-le date 
riguros științifice, cifre exac
te, comparative, îi putem pre
găti mai binfe pe cei care se 
hotărăsc să lucreze In aceas
tă ramură, atit inlclectual-in- 
formativ cit și afcctiv-volițio- 
nal. Dalele asupra aptitudini
lor și cerințelor fizice și psi
hice sint ilustrative pentru fap
tul că industria extractivă o- 
feră o gamă variată de activi- 
tați pentru tineri cu calități 
fizice și psihice diferite. că 
un tinăr care nu posedă nea
părat calitățile fizice necesa
re spre a fi, spre exemplu, 
miner in subteran, le poate a- 
vea pe cele necesare unui lă
cătuș sau unui electrician de 
mină, mecanic de locomotivă 
de mină sau mecanic la mași
na de extracție, artificier etc.

Datele referitoare la marea 
importantă a profesiunilor din 
industria extractivă în econo
mia tării pol servi profesoru
lui diriginte la trezirea dragos
tei și mîndriei elevilor pentru 
această meserie. In sfîrșit, dis
cutarea pregătirii profesiona
le, a condițiilor social-econo- 
mice, repartizarea in produc
ție, salarizarea, posibilitățile 
de informare și perfecționare, 
perspectivele de viitor, vin să 
intreqească acest bogat și va
riat material informativ.

Privite in ansamblu, mono
grafiile profesionale sint un 
important ghid pentru toți cei 
care contribuie la orientarea 
profesională a tinerei qenera- 
tii — școala, familia, organi
zațiile de tineret și, în același 
timp, pentru tinerii înșiși, Fo- 
losirea lor ca material prin
cipal de referință constituie o 
asigurare că această activitate 
nu se va desfășura la voia în- 
tîmplării, după inspirația de 
moment, ci pe baza unei mi
nuțioase cunoașteri. Iar orien
tarea profesională judicioasă 
iși va îndeplini importanta mi
siune de n asigura omul po
trivit la locul polrivi» In an
samblul vieții social-economi- 
ce a țării noastre.
Prol. Corneli» RAnVLESCU 

Dî I / a
cută ia timp poate să. ho
tărască uneori soarta pro
ducției sau a vieților t me
nești din subteran :ji servi
ciile telefonului în atari si
tuații sînt de neîni jeuiț. ne
cesitatea telefonului la acest 
punct a fost discutată si la 
recenta 
țilcr pe exploatare, 
s-au scurs, dar fapti: 
făcut nimic. Poate ue acum 
înainte.

adunare a salariu
Zilele

nu s-a

Bai la baia maiștrilor !

Apropo de prezența spi
ritului gospodăresc. Baia

De cartiere noi ieșite-n cale...

Carnet
tehnic

Orientare automată
Un recent brevet ©I cărui 

tltulor este Uilno ..Troetorul" 
din Brașov se referă Io un 
sistem de orientare automata 
a axului principal al unor ma
șini unelte, ovind posibilita
tea de aplicare la trecerea 
cuțitelor prin găuri parțial în
fundate sau succesive.

Dispozitiv dc distribuire
Oficiul de codastru și pro

iectare pentru gospodărirea 
apelor al județului Ilfov a re
alizat un dispozitiv pentru 
distribuirea unui debit con
stant de opă in canalele de 
Irigații sau In alte sisteme 
cu nivel liber, Independent 
de variațiile nivelului apei din 
amonte. Invenția se remorcă 
prin simplltateo construcției 
șl felul ușor de montare.

Nou procedeu în foraj
In cadrul Grupului indus

trial pentru foraj și extracție 
se aplică cu bune rezultate 
un nou procedeu tehnic. El 
se referă Io intensificarea 
producției de țiței o sonde
lor prin combustie subterană 
ciclică, care înlătură perico
lul încălzirii excesive a că
mășii arzătorului șl a coloa
nei de exploatare o sondei, 
reducindu-se, totodată, viitu
rile de nisip in sonda.

Mașini de bobinat fire
O premieră la întreprinde

rea de utilaje pentru industria 
ușoară din Tg. Mureș : mo- 
șina de bobinat fire groase 
de lină, in și cinepă. Noul 
produs care este fabricat in
tr-o gamă largă de tipodi- 
mensiunl — de la 12 la 72 
de fuse - are o viteză de 
bobinare cuprinsă intre 200 
și 600 metri pe minut. Mușina 
este dotată, de osemeneo, 
cu un curățător șl ventilator 
absorbant pentru scame.

Aceeași întreprindere 
dustrială mal pregătește
alte premiere intre care : răz
boiul de țesut tifon, o mași
nă de bobinat de dimensi
uni reduse.

in- 
|i

Conductor electro
caloric

Fabrica de oporataj elec
tric pentru instalații din Tltu 
a asimilat și a început să 
producă in serie un conduc
tor electro-coloric. Noul pro
dus se folosește Io utilizarea 
mașinilor de încălzit 
de spălat rufe și in 
la toate aparatele 
electro-xasnic,. ....

electric, 
general 

de uz

Inhibator
Un grup de specialiști din 

cadrul Grupului industrial 
petrochimic din Borzeștl a re
alizat, după o concepție pro
prie, un nou inhibator de co
roziune pentru apa de răci
re. Prin folosirea acestuia în 
instalațiile termice și chimice 
se evită depunerile de sub
stanțe corosive pe coloane șl 
conducte.

Totodată, aceasta invenție 
aduce economii de valută, 
nemolfiind nevoie de o se 
importa produse similare.

maiștrilor de la mina Dîlja 
a fost igienizată, zugrăvită 
în partea celor două vestia
re. Acum este curățenie. 
Dur mai este un bai ! Este 
inadmisibil ca un maistru să 
stea 30—40 de minute pentru 
îmbăiere datorită faptului 
că din cele 8 locuri pentru 
dușuri, două sînt complet 
desființate, iar din restul de 
șase dușuri, în schimbul I 
din ziua de 3 februarie 
1973, an funcționat numai 
două. Astfel stînd lucrurile, 
maistrul miner principal 
Arpad Șanta și maistrul e- 
lectromecanic Eugen _Zip- 
enfenig, pe buna dreptate, 
exclamau: „Oare cei care 
răspund de baia noastră a- 
șa cum răspund nu vor fi 
spălați niciodată ?1*‘

C. MOROȘANV
E.M. DÎIJa

Foto; I. LICIU
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și folosirii superioare a resurselor

Mi-

Emil Drfigănescu

Vulcon

Radu Manoliu

Dr. Radu Mânescu

M. Lixandru

la tîrguriPrezențăoamenilor
muncii

sînt 
dc 

pre- 
scă-

INDEl’LIMREA 
DE TERMEN A

CREȘTERE Șl
ECONOMICA 

Dr. Vintilă Rotaru

și expoziții internaționale

Adunarea generală a 
lariaților din cadrul Între
prinderii de industrie loca 
lâ Petroșani s-a desfășurat in 
spiritul unor dezbateri exi
gente. Darea de seamă pre
zentată de ing. Emericb Far- 
kaș, directorul Întreprinderii, 
a reușit să evidențieze !n 
mod critic și autocritic pro
blemele majore ale activității 
rconomico«fin«nciarc măsuri
le ce trebuie luate pentru în
deplinirea exemplară a pre 
vederilor de plan pe 1973, să 
scoată în evidență contribu
ția adusă de fiecare secție, 
unitate de lucru, la realiză
rile obținute, subliniind prin
cipalele neajunsuri pentru 
căror lichidare s-a făcut 
pel la toți salariații, 

Anallzînd Activitatea 
producție din anul 1972. 
rea de seamă a relevat 
principalii indicatori de plan, 
cum sînt producția globală a 
fost realizată în proporție dc 
103,4 la sută, producția mar
fă 106.9 la sută. producția 
marfă vîndută și încasată — 
105,3 la sulă, productivitatea 
muncii — 105,6 la sută.

Nesatisfâcătoare a fost în 
schimb activitatea întreprin
derii privind unii indicatori 
economico-financiari realizați 
sub nivelul posibilităților și 
sub cei prevSzuți în plan. Ast
fel, beneficiile planificate s-au 
realizat în proporție de nu
mai "9.3 la sută, nu toate 
unitățile s-au încadrat in sar
cina de reducere a prețului 
de cost, nivelul dc cheltuieli 
de 934,40 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă este ridicat. Ne
satisfăcătoare este și reali
zarea de numai 2 217 lei pro
ducție globală la 1 000 lei 
fonduri fixe.

In materialul prezentat se 
arată că situația nefavorabi
la privind activitatea econo- 
mico-financiară se datorează 
mai multor cauze. Așa de 
exemplu, nu toți salariații, și 
în primul rînd 
•T.A., au acordat

nării generale sarcinile de 
plan pe anul 1973, măsurile 
ce urmează u fl luate In ve
derea realizării acestora și 
angajamentele luate In între
cere, participnnții au arătat 
că ele pot fi realizate venind 
cu propuneri constructive cum 
slnt : crearea unor mai bune 
condiții dc muncă prin mă
rirea spațiilor atelierelor, a- 
slgurnrea bunei funcționări • 
ventilației la locurile de mun
că. dotarea unităților cu ma 
sini unelte și scule. îmbună 
’ățirea aprovizionării cu ma 
terlalc (Ioan Sulu, Iosif Coz- 
mn. Marla Ha tas. Dumitru 
Tîrsu) Mal multi participant) 
la discuții au arătat că o ten-

A apărut 
numărul 2,1973 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE" 
DIN SUMAR i

Tovarășul Nicolae 
de viață șl 40 

în rlndurlle

Ceaușescu la 55 de ani 
de ani de activitate 

mișcării comuniste
PENTRU 
ÎNAINTE 
CINCINALULUI

Den Popescu Creșterea eficienței utilizării
fondurilor fixe

Dr. Sandu Costache și Ovidiu
Popescu Cerințe ale sporirii produc

tivității muncii în agricultu
ră
Folosirea rațională a mijloa
celor de transport auto 

INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE
Dr. Ion Trâlstaru

(Craiova)
Ioan 1. Matei și
Mioara I. Matei

Factorii intensivi și exten
sivi ai creșterii economice

Profilarea social-economicâ 
in strategia dezvoltării sis
tematizate i comunităților 
locale
Opțiuni și priorități In cer
cetarea științifica

EFICIENȚA

Dimlnuarea cheltuielilor ma
teriale In industria alimen
tară
Organizarea științifică a pla
nificării duratelor de reali
zare a investițiilor
Influența prețurilor exter
ne asupra rentabilității co
merțului exterior

schimbat 
haina 

dar 
năravul 

ba

personalul 
importanța 

cuvenită realizării indicatoru- 
C_ri de beneficii, nu se urmă
resc consumurile specifice și 
cheltuielile dc întreținere, 
costul manoperelor este încă 
ridicat, nu s-au asigurat In 
întregime secțiile cu necesa
rul de materiale, ș.a. Foarte 
mare a fost în cursul anului 
1972 numărul- absențelor -de 
la serviciu — 34 800 ore om 
concedii medicale. 5 864 ore/om 
absențe nemotivate, 3 000 
ore/om întreruperi — situație 
care a influențat negativ in
dicele dc utilizare a timpu
lui de lucru, realizat în pro
porție de numai 95.2 la sută, 
din care cauză s-a pierdut o 
producție echivalentă cu a- 
Droape 700 mii lei.

Punîndu-se în discuția adu-

dință de prim ordin este rea
lizarea planului de forțe dc 
muncă, calificarea muncitori
lor necesari generalizării 
schimbului II și extinderii 
schimbului III. Eugen Nedo- 
paea, propunea să se introdu
că in fabricație noi tipuri de 
mobilă pentru fondul pieții. 
Veronica Cioclci și Lenke 
Dumitru au vorbit despre ex
tinderea și justa aplicare a 
acordului global

Angajamente 
re și-au luat loan 
deplinirea planului 
cu 90 de zile mai 
și Ioan Tontea (să 
mc piatră excavată 
vederile dc plan).

Deosebit de prețioase indi
cații au fost date pentru re
medierea deficiențelor sem
nalate in darea de seamă și 
£iscu,V',. de toVarâșul Petru 
{Prodan,. directorul direcției 
județene de industrie locală 
ț)eva, care a arătat că pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1973. a angajamen
telor de întrecere, conduce
rea I.I.L. trebuie să militeze, 
pentru traducerea în viață a 
celor prevăzute în planul de 
măsuri. Negativ a fost în ac
tivitatea conducerii faptul că 
nu a manifestat suficient inte
res față de problemele pro
ducției pentru export. Dacă

mobilizatoa-
Sulu (in- 
ln export 
devreme) 
dea 2000 
peste pre-

incendiul de la Livezeni a 
dus la nerealizarea mobilei 
pentru export trebuia sft se 
ia legătura cu firma exporta
toare pentru angajarea unui 
all produs, dc exemplu piese 
de fonta, căutate de străină
tate. Vorbitorul a relevat că 
neajunsurile constatate sînt 
•rmarea situației că nu toa

te spațiile atelierelor, doin
irile acestora sînt folosite la 
capacitatea lor — exemplu a- 
telicrul mecanic, secția au-to- 
moto. atelierul dc prefabri
cate. Nu s-a făcut totul pen
tru generalizarea schimbului 
II și extinderea schimbului 
III, problemă strîns legată dc 
asigurarea numărului de 
muncitori necesari și califica
rea acestora prin cursuri de 
scurtă durată și școli profe
sionale. Nerealizarea indicato
rului de beneficii, rentabili
tatea scăzută a întreprinderii 
sînt urmări ale faptelor eă 
cheltuielile dc modernizare, 
consumurile specifice 
mari, că se face risipă 
materiale, că gradul de 
lucrare a metalului este 
zut.

Din darea dc seamă rezultă 
că 60 la sută din producție 
o reprezintă produsele pentru 
fondul de consum, o pondere 
bună ; se constată însă că 
se acordă o prea mică aten
ție diversificării produselor, 
fabrieîndu-se mereu aceleași 
tipuri de mobilă, plapume, va
tă, fără a se ține seama de 
cerințele populației. Vorbito
rul a subliniat câ există toate 
condițiile ca sarcinile de plan 
pe 1973 să fie realizate la 
toți indicatorii, ca anul să se 
încheie cu rezultate mai bu
ne, îndeosebi în ceea ce pri
vește eficiența economică a 
întreprinderii.

In încheierea adunării, tov. 
Traian Blaj, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular 
municipal, a arătat că 
deși întreprinderea a avut 
de întîmpinat greutăți în rea
lizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1972 a reușit să le în
vingă, raportînd realizarea 
principalilor indicatori.

Pentru anul 1973, a reco
mandat să se acorde o mai 
mare atenție activității eco- 
nomico-financiare, producției 
ce este specifică industriei lo
cale, ■diversificării, și valorifi
cării resurselor locale. Bene
ficiari există și pentru produ
sele de carieră și pentru alte 
produse ca mobilierul de 
școli, produse de uz. casnic 
ș.a. pe care le aducem din al
tă parte, deși există condiții 
să le realizăm pe plan local, 
trebuie numai să prospec
tăm cu grijă cerințele comer
țului și să le onoram.

Binecunoscut in ____
pentru firea sa mai mult de
cit arțăgoasă, llie Matei, re
cidivist. doreo supunere din 
partea tuturor. Nu de mult 
și-a schimbai hainele in 
dungi pe care le-a purtat o 
vreme... năravul insă, a ră
mas același, ba chiar se stră
duia să persevereze in infrac
țiune. Intr-o bună zi in res 
tourantul „Straja" pentru că 
L. P. șl V. P, - doi cotățeni 
care nu aveou nimic cu 
dumnealui - au refuzat să-i 
plătească consumația, lîi? 
Matei le-a demonstrat unde 
pot ajunge cei nesupuși lui. 
După ca i-o Insultat, le-o 
rupt hainele. 6 continuat 
„lupta" cu mesele și pahare
le. Etalindu-și astfel puterile 
a ajuns inevitabil la aceleași 
haine cu care se familiari 
zase. După trei ani de zile 

urmează o le purta, îșl 
schimba oare atitudinea
Ignorare a normelor eti- 
umane, prin manifestări 

violente, reprobabile ?

(Urmare din pag. 1)

Iosif DAVID
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(Urmare

de 
pe 
de

in 1971 șl aproaparticipări
90 in 1970. Un număr de 51 
participări, oiganizate sub 

egida Camerei dc Comerț a 
României, au fosl mai comple
xe, cu caracter colectiv; ex
poziții naționale proprii, pavi
lioane generale de mărfuri, 
standuri de produse la tîrguri 
Si expoziții specializate. Cele
lalte 150 de prezențe au avut 
un caracter individual, partici
pante fiind întreprinderile ro
mânești de comerț exterior. Dc 
asemenea, in mari magazine 
din Rotterdam, Dijon și Stock
holm au fost organizate expo
ziții cu vînzare de diverse 
produse românești, in princi
pal bunuri de larg consum.

Progresele Industriei româ
nești și. îndeosebi, ale celei 
constructoare de mașini au fa
cilitat și ,in același timp, o- 
rientat participările la un nu
măr tot mai mare de tîrguri 
șl expoziții specializate, auten
tice competiții in cadrul că
rora și-au dat întilnlre 
mai reputați producători 
lumea întreagă. Circa 
cincimi din numărul prezențe
lor românești pe anul 1972 au 
fost tocmai la manifestările 
de acest gen, ponderea reve
nind Industriei constructoare 
de mașini, sector in care Ro
mânia îșl îmbunătățește con
tinuu poziția pe piața interna
țională.

II

expo- 
Ro-

cel 
din 

patru

Alături de tirgurile și 
zițille unde participarea 
mâniei a devenit tradițională 
(Leipzig — a 40-a oară; Viena 
si Poznan — a 18-a oară ; Mi
lano, Zagreb, Izmir șl Salonic 
— a 17-a oară ; Plovdiv șl 
Brno — a 15-a oară ; Frank
furt pe Main și Damasc — a 
12-a oară, etc), au fosl con
semnate prezențe românești 
„in premieră" la tirgurile dc 
Ia New York, la Valeria, Ndo- 
la. Lagos și Bangui. De ase
menea, România a organizat 
expoziții naționale, intre ca
re cele mai reprezentative au 
fost cele de la Kiev șl Mun- 
chen, manifestări care s-au 
bucurai de mult succes.

Bilanțul participărilor Româ
niei la manifestările economi- 
co-comerclale internaționale 
din anul 1972 scoate șl mai 
mult în evidență curentul de 
opinie favorabil creat in cer
curile oamenilor de afaceri, 
ale specialiștilor străini fată 
de prezențele românești. <n 
general, față de exponate, in 
special. Mărturie stau, în acest 
sens, distincțiile obținute (me
dalii de aur. premii șl diplo
me de onoare etc,), pentru 
varietatea și calitatea produ
selor, pentru concepția de 
organizare a pavilioanelor și 
standurilor românești, la tir
gurile șl expozițiile interna
ționale de la Moscova, Leip
zig, Plovdiv. Bruxelles, Barce
lona, Alger, Ndofa, Dar Es Sa-

laam, Bogota și Djakarta.
Făcind, Încă odată, dovada 

posibilităților sporite ale e 
conomlel sale, atit pc linia 
producției, cit șl a exporturi
lor, prezențele României la 
tirgurile șl expozițiile inter
naționale din anul precedent 
au creat, totodată, cadrul unui 
iructuos dialog între reprezen
tanții comerțului exterior ro
mânesc șl partenerii străini 
Contactele șl negocierile ca
re au avut loc cu aceste prile
juri s-au soldat cu rezultate 
concrete remarcabile, ceea ce 
a favorizat asigurarea de ele
mente noi la schimburile co
merciale, la cooperarea Inter
națională a României. Valoa
rea contractelor șl aranjamen-

a 
la- 
ori 
ea 
ci-

telor comerciale încheiate 
fost mai mult decit dublă 
ță de 1971. și de peste 4.7 
mai mare decit în 1970, 
reprczentind cea mal mare 
iră de afaceri obținută de ciad 
România participă la tîrguri 
și expoziții Internaționale.

Luînd in considerație aces
te aspecte pozitive și in do 
rința do a dezvolta șl diver
sifica tot mai mult schimbu
rile economice externe, de a 
extinde aria de răspîndlre 
geografică a partenerilor săi 
comerciali, forurile românești 
de resort au stabilit. pentru 
anul 1973, un program deose
bit de vast și de multilateral. 
Astfel, economia românească

întărirea disciplinei de partid
(Urmare dîn pag. i)

din pog 1)

de bnnâ calitate, 
prelucrării planii-

nor lucrări 
deialcării și 
lui pe brigăzi și urmăririi sis
tematice a realizărilor pentru 
a interveni operativ acolo 
unde necesitățile o impun.

Organele de conducere Co
lectivă ale exploatariloi tre
buie să analizeze periodic fe
lul in care se realizează lu
crările de pregătire și 
funcție de situațiile concrete, 
de urgentele ivite, să ia 
mai eficiente măsuri 
impulsionarea ritmului 
Kt-cuție a acestora. In 
sens, pe lingă măsurile teh- 
nico-organizatorice, este deo
sebit de important să se 
partizeze sarcini limpede con
turate cu termene precise care 
să implice un maximum 
răspundere personalului 
conducere care trebuie ->d 
tioneze ferm pentru solutiona
rea operativă a problemelor. 
Serviciul nostru din centrală, 
împreună cu serviciul produc
ție. se impune să urmărească 
și maf intens respectarea pla
sării corespunzătoare, la fie
care loc de muncă, să deter
mine factorii de la unitfiri să 
obțină o folosire cli mai ra
țională a combinelor de înain
tare în cărbune la vitezele de 
avansare proqramaie.

In recenta adunare genera
lă a reprezentanților salaria- 
tilor din unitățile centralei, 
pe lingă sarcinile care steu 
în fața colectivelor în acest 
«n s-a insistai asupra respon
sabilității ce revine conduceri; 
colective pentru realizarea in-

în

cele 
pentru 
'le e- 

acest

re-

oc 
d- 
dl-

tegraM a lucrărilor a’e pregă
tire programate, spre a se e- 
vila intirrierile si intrarea în 
funcțiune a unoi abataje, res
pectiv nerealizarea capacități
lor de producție planificate. 
Con di orile unităților trebuie 
să prelucreze cu întreg colec
tivul sarcinile prevăzute în 

planul de masuri adoptat de 
adunarea generală. in scopul 
asigurări: in timp util a con
dițiilor necesare desfășurării 
in ritm susținut a lucrărilor 
de >pnr. in vederea realiză
rii into: mm a programelor 
t rivind punerea in funcțiune a 
capacităților de proaXirtie.

In centrul atenției atît a bri
găzilor de la Iroulurile de lu- 
■ ru cit și a conducerilor teh
nic- a se-toarelor și unităților 
trebuie «tea in permanentă 
grija pentru folosirea cît mai 
raționa! -i dotării tehnice e- 
xistente și a fondului de timp 
disponl .11 < «re condiționează, 
iu prin.ipal, creșterea eficien
tei activității in toate compar
timent"!'-. Sub îndrumarea șl 
controlul comitetelor de partid, 
cu sprijinul mai activ și mal 
eficient al organizațiilor de 
sindicat și U.T.C.. se cere de
pusă o muncă politică susți
nută pentru antrenarea con
cretă d tuturor colectivelor 
de muncă, a tuturor factorilor 
răspunzători de realizarea 
pregătirilor așa cum trebuie, 
căci de îndeplinirea cu cinste 
a acestei sarcini majore de
pinde onorarea sarcinilor de 
plan pe 1973 — an decisiv 
pentru leallzarea înainte de 
termen a cincinalului.

dine calitativă, un viu spirit 
critic și autocritic. Este ceea 
ce s-a petrecut — desigur nu 
pentru prima dată — la o re
centă analiză, în adunarea 
generală a organizației de bază 
a sectorului III, din cadrul 
minei Livezeni. Avînd drepl 
subiect calitatea lucrărilor de 
Investiții, analiza s-a îndreptai

in spiritul critic și autocritic 
amintit, spre creșterea răspun
derii comuniștilor a'e a im- 
prima fiecărui salariat o atitu
dine de neîngăduiință față de 
superficialitate, știut fiind că 
la lucrările de investiții fie
care rebut aduce după sine 
întÎTzieni în predarea la tianp 
a noilor capacități de lucru și, 
prin aceasta, neadmise pier-

deri a'e producție, Au lost cri
ticați șefii de brigadă Haralam- 
bie Negrea și Grigore Tătar, 
pentru nerespectarea unor 
I roiecte de execuție la execu
tarea lucrărilor pe înclinare, 
pentru neurmărirea cu exigen
tă a procesului de fabricate a 
mortarului folosit la betoane, 
deficiente oare au condus, la 
rebuturi.

In cadrul discuțiilor a reie

șit cu pregnanță rolul ce rovi
ne comuniștilor pentru asigu
rarea calității lucrărilor, ca 
și cerința ce stă în fața secto
rului de a asigura, la fiecare 
loc de muncă, cadre oc con
ducere dintre coi mai destoi
nici comuniști, care să asigure 
executarea unor lucrări de in
vestiții trainice, care, la recep
ție să cumuleze calificativul 
foarte bine!

Pentru locuința dv
Pe- 
fost

Depo/r.u de mobilă din 
frosani după cile am 
informai oferă i-n acest, 
zile cumpăr lorilor un bogat 
sortiment dc garniluri, -.atis- 
făcind gusturile cele mai exi
gente. Recent, au sosit din 
abundentă și la prețuri dife
rite. qarnituri-camere 'ombi- 
nate de tipurile „Sorin" „Cri- 
ful". „Farmec". „Drobeta". ca
mere „Codlea", „Hațeg ,

. Brad". Pentru bucătăriile dv. 
■.yuteț. alege dir. re sortimentele 
„Cristiani .Lilr. .Ruxandra” 
■>au „Albatros". Alte noutăți 
intrate in depozit slnt fotoli
ile „Nehoru", „Eleonora", loto- 
lii-țdi, scaune cu tapiserie, 
mese de televizor „Harghita". 
„Traviata", cuiere de perete, 
canapele, scaune — balansoar, 
garnituri pentru hol „Tomis", 
„Codlea". „Mara" și altele.

CALENDAR
MIERCURI 28 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 18,02. 
trecute din an — 59. 
rămase — 306.

EVENIMENTE

spe-• 1973 — Conferința 
cială a Asociației Interna
ționale a Transporturilor ae
riene — IATA.

E
PETROȘANI - 7 Noicm 

brie: Martin in al 9-lea cer; 
Republica: Dauria , PETRI- 
LA : Trafic ; LONE A — Ml 

Cu mîinlle curate ; 
Provincialii : 

Cultural: Me-

nerul: 
VULCAN: 
LUPENI - 
sagerul ; Muncitoresc : pero 
și prietenii săi ; URICANI 
Ferma din Arizona.

RADIO
6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal; 8.00 Su
marul presei 9,30 Viata căr
ților ; 10,00 Buletin de știri ,

TC
10,05 „Intre Dunăre și mare" 
— muzică populară ; 10,30
Vreau sa știu; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Litera și spi
ritul legii; 11,30 Concertul 
in Sol major pentru coarde 
și clavecin 12,00 Discul zi
lei ; 12.30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prin/; 14,00
Compozitorul săplăminii ;
14,40 Selecțiuni din opereta 
„Floarea din Hawai"; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Fișier 
editorial ; 15,15 Rapsozi popu
lari ; 15,30 Muzică de estra
dă ; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Album de madrigale; 16,35 
Melodii de AI, Mandy i 17,00 
Școala capodoperelor ; 17,30
Clntă Maria Flrulescu. Aurel 
Hodrea, Camelia Iacob, E- 
mil Tănase și Ion Brăltaru; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Ze
ce melodii preferate ; 20,45
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară ; 24.00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă

pentru „Tava tnea cu ochi 
frumoși" de Petre Mi- 
hăiescu Interpretează 
Doina Badea :

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Ciclul 

Ingrid Bergman, Lu
mina de gaz. Cu : In
grid Bergman, Charles 
Boyer, Joseph Cotton:

22,20 24 de ore-
22,40 Campionatele 

le de patinaj 
— proba de

mondin- 
artisțic 

perechi.
TV

en- 
gleză. Lecția a 42-a : 

9.30 De la Alfa la Omega.

Enciclopedie 
elevi :

10,00 Telex :
10,05 Publicitate ;
10.10 Prim-plan. Dr. ing. 

Attila Palfalvi, profe
sor la Institutul poli
tehnic din Cluj (re
luare) ;

10,35 Muzică populară cu 1. 
Greculoscu ;

10,45 La ordinea zilei. Azi 
în județul Prahova 
(reluare);

11,00 Revista literară 
(reluare);

12,00 Film serial. Pe urme
le Iul Caplja — epi
sodul V ;

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limbă germa

nă. Lecția a 42-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea pronoexpres;
18,15 întrebări și răspun

suri :
18,40 Interpretul preferat 

— Dorin Anastaslu ;
19,00 Timp și anotimp în 

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

de termen.
n întregului

VREMEA
Variațiile tempera turiii 

registra’e in cursul zilei 
ieri :

Maximele: Petroșani 
grade; Paring —8 qrade.

Minimele: Petroșani —6 
grade, Poring -14 grade.

Straiul de zăpadă: Paring 
62 om i Petroșani 12 cm.

în
de

înainte 
cauză 
popor ; 

20,00 Cin tecul săplăminii i

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE

Vreme instabilă cu .’er mai 
mult noros. Vor cădea Izolat 
precipitații slabe sub formă 
de ninsoare.

Vînt slab din sectorul 
nordic.

va fi reprezentată la un număr 
dc peste 220 de tîrguri și ex
poziții din Europa, Asia. Afri
ca. America de Nord și dc 
Sud, dintre care mal bjne tio 
80 de participări vor consta 
din expoziții proprii cu carac
ter național, expoziții si pa- 

7? lingăvilloane colective. Pe 
prezențele tradiționale, cum 
slnt cele de la Leipzig, Brno, 
Plovdiv, Poznan. Zagreb. Bel
grad. Budapesta. Viena. Bru
xelles. Milano, Salonic, Izmir. 
Tripoli sau Alger, România 
participă pentru prima oară, 
la tirgurile de la Detroit și 
Ciudad de Guatemala.

Este demn de consemnat că 
programul anului acesta este 
caracterizat și de organizarea 
unul număr sporit de expoziții 
naționale — in număr de 16 
— manifestări infățlștnd reali
zările obținute în toate ramu
rile economiei românești. Ast
fel. „RomânJț Vtt-țfl pre
zentă pe toate. meridianele 
globului: La Paris șl Tirana, 
la Khartum, Lusaka șl Bra
zzaville. Ia Bombay. Manila, 
Bangkok, Karachi, Abu-Dhabi. 
Beirut și El Kuweit, la Hava
na, Buenos Aires și Cindad 
de Mexico. Multe dintre a- 
ceste expoziții reprezentative 
constituie tot atîtea prezențe 
românești „în premieră".

A R C
(Urmare din pag. 1)

O o doua prezență morcon- 
tâ a constructorilor români pe 
continentul european o con
stituie momentul Travemunde. 
In vestita stațiune de pe malul 
Mării Baltice, in care odini
oară I. L. Caragiale se refu
gia pentru citeva săptămini 
de odihnă pe an, ARCOM 
construiește acum un mare ho
tel maritim. Doua dintre co
ordonatele sale definesc in- 
trutotul această construcție : 
suprafața construita - circa 
1 200 m pătrațl, înălțime 
peste 100 m. Și încă un fapt 
definitoriu pentru această 
construcție, poate mai conclu
dent pentru constructori _• îm
potriva temerilor exprimate 
de autoritățile vest-germane, 
structura de rezistență a ho
telului maritim din Travemun-

Voinicul
...cerșetor
Tiberiu Leon lleo. Are 

de ani, sănătos tun. volnic. ’ 
căsătorit. Are șl un copil. Ur I 
timp (e drept scurt ? I) a ' 
muncit ca zllier in ștațio I 
C. F. R. Subcetate. După ne
numărate absențe nemotivate 
a urmat desfacerea contrac
tului de muncă. Pentru că 
trebuia totuși să se hrănească, 
a găsit că în loc să munceas
că e mai comod să a| 
la semenii săi, obligați 
mele omeniei să-l acorde 
„ajutor". Așa a început ti- 
nărul să cerșească. C" " 
destul acum incit putea să-și

21

I

I 

I 

ipeleze I 
in nu- I

I

Ciștigo I 
a să-și I 

permită și cite o țuicullță ] 
după core „in formă" fiind, I 
cetățenii din Subcșțațe nu I 
mal aveau ,ii!hFște.">q mers | 
cit i-a mers. Acum insă’, dru- I 
mul contravențiilor pe care • 
apucase s-a 
T. Leon llea 
(două luni).

care 
sfîrșlt pentru | 
la inchisoare ’

Nicolae GHERGHIN, 
judecător

de a fost executată in 9 luni, 
așa cum fusese consemnat in 
contract, urmind ca la primă
vară să fie inaugurat Expri- 
mindu-și nedumerirea, dar și 
admirația pentru această 
performanță, un ziar vest-ger- 
man sublinia că, in timp ce 
la Frankfurt lucrătorii locali 
au avut nevoie de 16 luni 
pentru a ridica a construcție 
cu 26 nivele, românii ou înăl
țat 40 de etaje in numai 9 
luni. Acesto este fără îndoia
lă un fenomen cu totul ieșit 
din comun - conchidea zia
rul.

Asemenea exemple pot fi 
citate și din Irak, Venezuela, 
Congo și din multe alte țări 
ale lumii, ARCOM dovedin- 
du-se pretutindeni un verita
bil ambasador al tehnicii ro
mânești in domeniul construc
țiilor civile.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Denie A- 

lexandru, eliberată de E.M. Paroșeni. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Negurar 

Vaslle, eliberată de E.M. Paroșeni. O declar nulă.
PIERDLIT legitimație dc serviciu pe numele Iile Pașca. 

eliberată de Preparațla cărbunelui Petrila. O declar nulă.
PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Circii C. 

Constantin eliberată de E. M. Uricani. O declar uulă.

GALAȚI
angaieaza
• ingineri mineri — pentru 

aglomerare

■J

■
■

fabrica de

* ingineri absolvenți ai facultății de auto
matică sau electromecanică pentru reglaje, ac
ționări și automatizări la serviciul A.T.M.

* ingineri ți tehnicieni in specialitățile t 
construcții civile și industriale, mecanică — 
instalații utilaje — și electromecanică pentru 
urmărirea lucrărilor de investiții.

Condițiile de angajare, conform Legii nr. 12/197 L 
Relații se pot obține la serviciul personal din Combina

tul siderurgic Galați, telefon 30329.

--3
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ULTIMELE ȘTIRI
h I

Ultimele știri
I

Paris

Conferința internațională 
asupra Vietnamului

Comitetul Însărcinat cu redactarea proiectului 
documentului final al Conferinței 

și-a început lucrările
PARIS 27 — Corespondentul 

Agerpres, Pani Diaconescu. 
transmite : Ia Palatul Majes
tic — centrul dc conferințe 
internaționale de pe Avenue 
Kleber, din Paris, au continuat, 
marți, lucrările Conferinței in
ternaționale asupra Vietnamu
lui. care se desfășoară in vir
tutea Acordului de încetare a 
războiului și restabilire a pă
cii in Vietnam.

In ședința de marți a Con
ferinței, prezidată de Ștefan 
Olszowski. ministrul de exter
ne al R.P. Polone, (care. împre
ună cu Mitchell Sharp, minis
trul de externe al Canadei, a- 
sigură, alternativ, președinția 
ședințelor) au luat cuvîntul 
Adam Malik, ministrul de ex
terne al Indoneziei. Șteian Ol- 
szowski, Nguyen Duv Trinh.

ministrul dc externe al R.D. 
Vietnam, Alec Douglas-Home, 
ministrul de externe al Marii 
Britanii, Tran Van Lam, minis
trul de externe al Republicii 
Vietnam, Andrei Gromîko, mi
nistrul de externe 
La ședință a luat, 
nea. cuvîntul Kurt 
secretarul general 
zației Națiunilor Unite.

Tot marți, au început lucră
rile Comitetului de redactare 
creat de conferință. prezidat 
de reprezentanții Poloniei și 
Canadei șl cuprinzind experți 
șl consilieri al delegațiilor par
ticipante. Comitetul este în
sărcinat cu pregătirea unui 
proiect al documentului final 
al Conferinței internaționale 
asupra Vietnamului.

al U.R.S.S. 
de aseme- 
Waldhelm. 
al Organi-

Y\

întflnlre 
secretarul general 

al P. C.
șl secretarul

general ai P.C. din 
Marea Britanie

între

Italian

LONDRA 27 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite; Enrico Ber- 
linguer, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, 
care face o vizită în Anglia 
la invitația P.C. din Marca Bri- 
tanie, a avut convorbiri cu 
John Gollan, secretarul gene
ral al partidului. Au fost dis
cutate probleme privind rela
țiile dintre cele două partide 
și s-a făcut o trecere în re
vistă a situației internaționale 
actuale, precum și a situației 
din mișcarea 
muncitorească

Marți, Enrico Berlinguer s-a 
întîlnit cu secretarul general 
al partidului laburist, Harry 
Nicholas, cu o serie de depu- 
tați din Camera Comunelor și 
cu lideri sindicali.

comunistă și 
internațională.

Helsinki

Consultările multilaterale privind 
pregătirea conferinței

pentru securitate și cooperare în Europa
HELSINKI 27

Trimisul special 
du Greceanu, transmite: Dez
baterile de marți din cadrul 
consultărilor multilaterale de 
la Helsinki privind pregătirea 
conlerinței pentru securitate 
și cooperare în Europa s-au 
referit la modul de organizare 
a lucrărilor reuniunii în 
ceastă etapă. Ău 'luat cuvîn
tul reprezentanții U.R.S.S.,

(Aqerpres). — 
Aqerpres, Ra-

a-

Franței, României, Angliei, 1- 
taliei, Belgiei, Poloniei, Spa
niei, R.D.G., Maltei și Bulga
riei. In intervențiile lor, vor
bitorii au relevat necesitatea 
de a se trece la concretizarea 
negocierilor, la adoptarea u- 
nor soluții general-acceptabile, 

Participanții la reuniune au 
ajuns la un acord de principiu 
cu privire la activitatea de e- 
laborare a ordinii de z| și de 
definire a sarcinilor pentru

comisiile ce urmează să func
ționeze In faza a doua a con
ferinței qeneral-europene. In 
acest sens, s-a convenit asu
pra constituirii unui grup de 
lucru care să Înceapă, neîntlr- 
ziat, examinarea și sintetizarea 
propunerilor referitoare la pri
mul punct al ordinii de zi și, 
In același timp, să definească 
sarcinile ce vor reveni comi
siei corespunzătoare.

„Frontul Patriotic Laoțian va îndeplini ferm 
toate prevederile acordului"

Declarația prințului Sufanuvong
SAM NEUA 27 (Agerpres). 

— In zona eliberată a Laosu- 
lui, Sam Neua, a avut loc o 
mare adunare populară, orga
nizată de Comitetul Central al 
Frontului Patriotic Laoțian,

pentru a saluta semnarea A- 
cordului de restabilire a păcii 
și înțelegere națională in Laos.

La adunare au luat parte 
prințul Sufanuvong, președinte
le G.C. al F.P.L., și alti mem-

canadian

Festivalul filmului vietnamez

Dezbaterile din Parlamentul

SportConvorbiri

HANOI 27 (Aqerpres). — 
Intre 28 februarie și 15 martie, 
la Hanoi se va desfășura Fes
tivalul filmului vietnamez, ac
tivitate care va marca, totoda
tă, împlinirea a 20 de ani de 
la semnarea de către președin
tele Ho Și Min a decretului

OTTAWA 27 (Agerpres). — 
Guvernul premierului Pierre 
Elliott Trudeau a reușit, în 
cursul dezbaterilor din Parla
ment, să înlăture primul obs
tacol din calea aprobării nou
lui buget federal : astfel, a 
fost respinsă — cu 140 voturi, 
contra 111 — moțiunea de 
cenzură depusa de opoziția 
conservatoare, care reproșa 
ministerului de finanțe, John 
Turner, faptul de a nu fi 
propus măsuri destul de efi-

Boumediene - Daddah
ALGER 27 (Agerpres). — 

Probleme privind cooperarea 
bilaterală — în cadrul mai 
vast al relațiilor maghrebiene, 
— lupta de eliberare din teri
toriile africane aflate încă sub 
dominație străină, precum și 
situația din Orientul Apropi
at au constituit temele majo
re ale convorbirilor care au a- 
vut loc, la Alger, între preșe
dintele Houari Boumediene, și 
șeful statului mauritanian, 
Mokhlar Ouold Daddah — re
latează comunicatul oficial dat 
publicității în capitala algeri
ană. Exprimindu-si satisfacția 
față de progresele realizate in 
Intensificarea cooperării bila
terale, cele două părți, arată 
conunica+ul, și-au relevat ho-

tărîrea de a acționa, In con
tinuare, pentru extinderea sfe
rei lor de colaborare.

Subliniind rolul pe care l-a 
jucat în viața continentului 
Organizația Unității Africane, 
ce împlinește in primăvara a- 
cestui an un deceniu de exis
tență, .Algeria și Mauritania 
au salutat victoriile obținute 
de mișcările africane de eli
berare, atît pe plan militar cit 
și pe plan politic. Abordînd, 
in acest context, problema a- 
șa-zisei Sahare spaniole, cele 
două părți și-au exprimat ho- 
tărîrea de a-și conjuga efor
turile pentru a acționa în ve
derea decolonizării acestui te
ritoriu, pentru ca populația sa 
să-și poată exercita dreptul 
la autodeterminare.

ROMA 27 (.Aqerpres).
In cadrul turneului anglo-itali- 
an de fotbal, Echipa A.C. To
rino a intîlnit pe teren pro
priu formația Blackpool. Fot
baliștii enqlezi au obținut vic
toria cu scorul de 
prin golul înscris 
84 de Burns.

1—0 (0—0) 
in minutul

★
MUNCHEN 27

— Campionul cehoslovac Jan 
Kodes a ciștigat proba de 
simplu din cadrul turneului 
internațional de tenis „indoor" 
de la Koln. In finală, Kodes 
l-a învins cu 6—1, 6—3, 6—1 
pe neozeelandezul Brian Fair
lie.

In finala probei de dublu, 
cuplul englez Mark Cox — 
Graham Stillwell a întrecut 
cu 7—6. 6—3 perechea Tom 
Okker (Olanda) — Marty Ries- 
sen (S.U.A.).

★
CHICAGO 27 (Agerpres). — 

In primul tur al turneului in-

(Agerpres).

ternațional de tenis de la Chi
cago contind pentru campio
natul mondial al jucătorilor 
profesioniști din gruparea 
W.C.T., englezul Roger Tay
lor l-a întrecut cu 6—2, 6—1 
pe indianul Premjit Lall. Tînă- 
rul tenisman pakistanez Haro- 
on Rahim a obținut o victorie 
de prestigiu cu 6—4, 6—i în 
fața americanului Ralston.

★
ROMA 27 (Agerpres). — 

Turneul internațional de fot
bal pentru juniori de la Via- 
reggio a programat patru me
ciuri retur ale întâlnirilor. din 
primul tur. Iată rezultatele în
registrate : .Crystal Palace — 
Napoli 2—1 (în tur 0—0); Uj
pest. Budapesta — Lazio Ro
ma 1—0 (în tur 2—2); Fioren
tina — Dinamo Zagreb 0—0 
(in tur 1—0); Dukla Praga — 
Atalanta Bergamo 7—6, după 
executarea loviturilor de la 
11 m (în tur 1—1).

Pentru sferturile de finală

NOMAZII ABUNDENȚEI (III)
Reprofilare sau 

1971, atunci cind 
navale de la Trait, din Nor- 
mandia, au construit ultimul lor 
vapor, cinci sute de mii de sa- 
lariați, cu o înalta specializa
re, au devenit șomeri in ziua 
botezului acestei nave. Pentru 
ei alternativa era clară : să 
plece la șantierele La Ciotat, 
la mii de kilometri, sau să fa
brice lingurile în atelierul de 
argintărie înființat in oraș.

„Om liber sau pion ?" Fran
cezii. în majoritatea lor, n-au 
mai mult chef să cutreiere ța
ra dintr-un colț in altul decit 
au sicilienii să plece la Mila
no și bavarezii la Hamburg. 
Un muncilor, in virstă de 40 
de ani, povestește: „Sint la cea 
de-a doua reformă de structu
ră în decurs de trei ani. Eram 
funcționar la serviciul de stu
dii pentru construcția de bara
je. Intr-o zi am fost concediat 
spunindu-mi-se : nu se mai fac 
baraje. Guvernul vrea centra
le nucleare. Pentru a rămîne 
la Saint-Etienne. m-am recali
ficat. Dar, iarăși ni se anunță 
schimbări,-' Va trebui oare să 
o iau iarăși de la început? Și 
pentru cit timp?"

Sedentar, sentimental. în
drăgostit de clopotul urbei sa
le, așa este oare francezul ? 
Cu cit sîntem mai la țară, cu 
atît el este mai legat de locul 
său. Factorul poștal din Piri- 
nei, devenit șomer, a găsit in 
sfirșil un post de manipulant

exil ? In 
șantierele

la Toulouse. Distanta este mai 
rwult psihologică decît geogra
fică. Cel mai adesea, exodul 
este progresiv: se trece din 
cătune în tîrguri, din tîrguri 
în orașele reședință de can
ton.

A-ți transfera munca și lo
cuința din regiunile muntoase 
cum ar fi Lozer. Correze, In 
Haut Province, înseamnă moar
te lentă. Intr-un sat din Au-

Vichy pleacă la Clermont, cei 
din Moulin — la Paris. Ca și 
recrutarea personalului casnic 
din Bretania, recrutarea steno
dactilografelor din Saint Flour 
pentru Paris trece printr-o a- 
devărată filieră.

Funcția publică nu și-a pier
dut din prestiqiu, mai ales în 
mediul rural. In Bretania și în 
sud-vest, acolo unde slujbele 
sigure nu sint pe toate ulițele

Realități economlco-soclale capitaliste
vergne. doi bătrîni se cram
ponează să rămină. Să nu 
pleci încă, dar cum să trăiești? 
Fiul, în virstă de 35 de ani, a 
găsit un loc de muncă la căi
le ferate, la Aurilliac. In fie
care an lși ia luna de conce
diu pentru a veni să culeagă 
via. Și fiul lui va învăța la 
oraș : in cel mult două gene
rații, mai mult sau mai puțin 
sacrificate, viața se va schim
ba. In bine ? in rău ? Va fi 
modernă. Fericirea este o pro
blemă veche.

In regiunea Bougnat există 
curente migratorii destul de 
misterioase. Potrivit celor spu
se de Marcel Costes, directo
rul Centrului regional de psi- 
hotehnică, oamenii din Cantal 
se îndreaptă spre Toulouse, 
oamenii din Puys sint îndrep
tați spre Saint-Etienne, cei din

satului, oamenii sini 
dornici să ocupe un post 
P.T.T. Mai ales fetele.

Viitorul se prezintă într-o 
dimineață, pe peronul unei 
gări necunoscute. Helene, de 
la „Paris Chegues", povesteș
te : „Cind sosești, ești întîmpi- 
nal pe peron de o ghidă a 
P.T.T., care te pune în rlnd 
ca pe copiii care merg in co
lonie. Ai petrecut o noapte in 
tren, petreci o zi cu formali
tățile. Apoi te îndrumă spre 
un cămin de primire, la Bou
logne, de pildă, care este gu
vernat de o femeie cu com
portament de plutonicr-major : 
este interzis să stai la fereas
tră, trebuie să semnezi in ca
ietul de prezență, n-ai voie să 
primești vizite, nici chiar a 
soțului, iar intrarea in cămin 
după ora 22,00 este interzisă.

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

foarte 
la

Dreptul la cămin este de o lu
nă de zile, apoi trebuie să te 
descurci".

Cu salariul în primul an, nici 
vorbă nu poate fi de o locu
ință omenească. Singura so
luție este camera de 5 m2 in
tr-un hotei. Sau. mai degrabă, 
aproape fără să se cunoască, 
eie se adună cite patru pen
tru a închiria o locuință. Ast
fel, ele formează ..marea fa
milie a P și T" (Poștei și Te
lefoanelor) de care vorbește 
Galley, tăticul-ministru al lor.

Bourseul, unul din cele trei 
centre de cecuri poștale ale 
capitalei. Aici lucrează 8 000 
femei. Centrul răspunde defi
niției superbe de „cea mai ma
re concentrare de femei 
Europa". La „Biroul 
funcționarele stau la 
pentru a Întocmi o „fișă 
opțiune". Nu este vorba 
dorințele de Anul nou. Dorin
țele — adesea pioase — pe 
care ele le formulează sint de 
a fi mutate în altă parte, cel 
mai ..adesea în regretata lor 
provincie natală. Căci, aici, fe
tele au picioarele la Paris, și 
sufletul In provincie. Realita
tea a curmat brusc iluziile. E- 
xilul poate fi lung, zece sau 
chiar mai multi ani. Perechi 
de funcționari rămin separate 
mai mulți ani, adesea fiindcă 
soția nu cere demisia, căci es
te foarte greu să trăiești cu 
un singur salariu.

(VA URMA)

din 
ordine", 

coadă 
de 
de

cu privire la crearea cinema
tografiei naționale în R.D, 
Vietnam.

Cu acest prilej, vor fi pre
zentate filme documentare și 
artistice, create de cineaștii 
vietnamezi între anii 1969 și 
1972, iar cele mai bune dintre 
ele vor fi premiate.

ciente de luptă Împotriva 
flației.

Guvernul canadian g anun
țat că va supune Camerei 
Comunelor o moțiune asupra 

in ansamblu a 
Neo-

in-

aprobârii, 
politicii șale bugqțare. 
democrații și-au exprimat in- 
tehțlă de a susține, și de a- 
ceastă dată, cabinetul, apre
ciind că o serie de măsuri 
propuse de guvern concordă 
cu eele preconizate de Parti
dul neo-democrat.

Telex
ale competiției s-au calificat 
echipele Crystal Palace, Ujpest 
Budapesta, Fiorentina și Duk- 
la Praga.

★
NEW YORK 27 (Aqerpres). 

— Cunoscuta tenismană ame
ricană Billie Jean King a cîș- 
tigat turneul internațional fe
minin de la Indianopolis (In
diana). După ce în semifinale 
a eliminat-o pe principala 
adversară, jucătoarea australi
ană Margaret Court, în fina
lă, B. J. King a invins-o cu 
5—7, 6—2, 6—4 pe compatri
oata sa Rosemary Casals.

★
BELGRAD 27 (Aqerpres). — 

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea preliminariilor cam
pionatului mondial, selecționa
ta de fotbal a Austriei a sus
ținut un meci de verificare 
la Zagreb, cu formația locală 
Dynamo. Fotbaliștii austrieci 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (1—1).

sa

Val de greve
în Marea
Britanic

în- 
în 
al

LONDRA 27 (Agerpres). 
Marea Britanie se află, la 
ceputul acestei săptămini, 
fata celui mai intens val 
mișcării revendicative și gre
viste din ultimii 50 de ani — 
transmite, din Londra, agenția 
Reuter. Este vorba de acțiuni 
lansate la chemarea Congre
sului sindicatelor britanice in 
semn de protest față de politi
ca- guvernamentală de înghe
țare a salariilor, concomitent 
cu scoaterea de sub incidența 
programului antiinflaționist a 
preturilor la unele produse de 
primă necesitate, îndeosebi a- 
limentare.

Liderii Sindicatului mecanici
lor și conducătorilor de loco
motivă...au confirmat, dumini
că noaptea, că, miercuri, va 
avea loc greva națională de 
24 de ore a lucrătorilor de 
la căile ferate. De asemenea, 
sindicatele din învățămînt au 
anunțat că 3 000 de profesori 
din Londra, de la 207 școli, 
se vor afla in grevă săptăml- 
na aceasta. Totodată, continuă 
grevele perlate, inițiate săp- 
tămîna trecută de lucrătorii 
din industria gazelor.

După aprecierea agențiilor
de presă, la acțiunile grevis
te din cursul acestei 
mini vor participa 
750 000 de sindicaliști 
nici.

săptă- 
peste 
brita-

bri ai conducerii frontului, pre
cum și Khamsouk Keola, pre
ședintele Alianței forțelor pa
triotice neutraliste ” 
și alți reprezentanți 
cerii alianței.

Luînd cuvîntul la 
prințul Sufanuvong 
că victoria obținută 
narea Acordului de restabili
re a păcii și Înțelegere națio
nală in Laos a dovedit că, ori- 
cît de puternice ar fi forțele 
agresiunii, nu poate fi subju
gat un popor care luptă pentru 
apărarea tării sale, pentru asi
gurarea respectării drepturilor 
sale naționale și pentru men
ținerea păcii în lume.

Prințul Sufanuvong a decla
rat i „Frontul Patriotic Laoți
an va îndeplini ferm toate pre
vederile acordului, rezervîn- 
du-și dreptul de a contracara 
orice acte de sabotare a păcii 
de către cealaltă parte".

din Laos, 
ai condu-

adunare, 
a arătat 
prin sem-

—
Rezultatele alegerilor

prezidențiale
din Gabon

LIBREVILLE 27 (Agerpres). 
— Lista prezentată de Parti
dul Democratic Gabonez, în 
cadrul alegerilor prezidenția
le și legislative care au avut 
loc duminică în Gabon, a în
trunit sufragiile marii majori
tăți a populației. Unicul can
didat la magistratura supremă, 
Albert Bernard Bongo, precum 
și cei 70 de deputațî au fost 
aleși cu un procent de 97,37 
la sută din totalul voturilor 
exprimate.

£ Mahmoud Fawzi, vice
președinte al Republicii A- 
rabe Egipt, l-a primit pe Pe
tru Burlacu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Cairo. In cursul întîlnirii, au 
fost discutate unele probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări.

• După cum anunță agen
ția A.C.T.C., Comitetul Popu
lar Centra) al Republicii Popu
lare Democrate Coreene a e- 
mis un decret prin care Hă 
Dam, ministrul afacerilor ex
terne, este numit vicoprim- 
ministru al Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene.

PE SCUR'Ir
• In Republica Arabă 

Yemenului a fost constituit 
Biroul Politic al noului partid 
unic din nordul yemenit — 
„Uniunea Yemenită". 
roul 
zece 
vază

Din Bi- 
Politic fac parte unspre- 
membri. personalități de 
ale vieții politice a țării.

In capitala niponă se•
desfășoară lucrările convenți
ei extraordinare a 
convocată pentru a 
în primul rînd, programul de 
acțiune al acestei centrale sin
dicale în campania revendica
tivă de primăvară, care va 
începe la sfîrșitul lunii martie 
și va continua pînă la începu
tul lunii mai.

Sohyo, 
dezbate,

• Comunicatul comun 
publicității la încheierea 
zilei oiiciale întreprinse 
Liban de președintele Ciadu
lui, Francois Tombalbaye. re
levă ..necesitatea aplicării re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate în problema Orientului 
Apropiat, a respectării drep
turilor legitime ale populației 
palestiniene și retragerii to* 
tale a trupelor israeliene di» 
teritoriile arabe ocupate".

• întrevederile sudanezo-e- 
tîopiene pe teme economice și 
comerciale, care s-au desfășu
rat săptămîna trecută la Addls 
Abeba, vor fi reluate, lâ nivel 
ministerial, la Khartum, în 
prima săptămină a lunii mar
tie.

• Președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al Bakr, l-a 
primit pe ministrul de exter
ne al Kuweitului, șeicul Sa
bah Al Ahmed' Al Jaber, aflat 
într-o vizită oficială îp aceas
tă țară.

Sesiunea parlamentului
australian

CANBERA 27 (Agerpres). — 
Marți, au început la Canbera 
lucrările celei de-a 28-a sesi
uni a Parlamentului australian. 
Aceasta este prima reuniune 
a forului suprem legislativ du
pă venirea la putere, în urma 
scrutinului din decembrie a- 
nul trecut, a Partidului labu
rist.

In discursul de deschidere, 
guvernatorul general, Paul 
Hasluck, a menționat că noul

sa-

cabinet australian a efectuat o 
serie de schimbări radicale în 
domeniul politicii externe. 
Vorbitorul și-a exprimat 
tisfacția pentru realizarea a-
cordurilor de încetare a răz
boiului în Vietnam și Laos. A- 
ustralia — a arătat in înche
iere Hasluck — va sprijini 
programele internaționale des
tinate refacerii economice și 
sociale a Indochinei.

• Cargoul italian Arturo 
Volpe" a naufragiat, luni. 
In apropiere de țărmurile S& - 
cillei. provocînd moartea a 
trei membri ai echipajului, cei
lalți 14 fiind salvați de nave
le sosite in ajutor. Cargoul 
italian, care transporta 1 50C 
tone de lemn, a fost pus in 
dificultațe ca urmare a timpu* 
lui deosebit de nefavorabil.

-----
Vizita

la Washington
a primului ministru

israelian
WASHINGTON 27 (Aqer

pres). — Vizita la Washington 
a primului ministru israelian, 
Golda Meir, va permite guver
nului S.U.A. să continue 
schimbul de vederi inițiat cu 
statele din zona Orientului A-- 
propiat — a declarat, un pur
tător de cuvînt al Departamen
tului de Stat american, citat 
de agenția France Presse. El 
a relevat, totodată, că o pane 
a convorbirilor se va axa oe 
probleme de interes bilateral, 
în special tn legătură cu asis
tența economică și militară a 
Statelor Unite față de Israel, 
evaluată anul acesta la 500 
milioane de dolari.

("faptul dineriL pe ql&b-
Bucuria japonezilor apară in fața publicului 

culoare, „din motive foarte
Potrivit unor date statis

tice publicate recent la To
kio, in ultimii 72 de ani înăl
țimea japonezilor a crescut, 
in medie, cu 15 cm. In com
parație cu anul 1900, băieții 
de 13 ani sint astăzi mai 
inalți cu 14,4 cm. iar fetele 
cu 15,5 cm I Vestea a pro
dus o bună Impresie in Ja
ponia, știut fiind că japone
zii sint, in general, de sta
tură

să 
de 
serioase1' — cunoscute numai 
de această instituție. Moti
vele adevărate n-au fost și- 
probabil, nu vor fi date nicio
dată publicității...

Scepticism

scundă...

Furt cu tîlc ?
făcut senzație dispariția 
film tn valoare de 200

A 
unui 
dolari din filmoteca Univer
sității Michigan (S.U.A.) De
tectivii angajați să dea de ur
ma hoților n-au reușit să afle 
nimic precis. Filmul furat 
se numește...... Aventurile Iul
Sherlock Holmes" !

Moștenitoarea siameză
Nu este prima dată cind, 

la deschiderea testamentelor, 
rudele unui defunct află, cu 
stupoare, că averea a fost 
lăsată unor... animale domes
tice. De curind un contabil 
din Chicago a lăsat suma de 
10 000 de dolari unei plsi- 
cuțe siameze de 12 ani. nu
mită Sing Po.

Două ziare din Chicago 
au avut ideea să organizeze 
un sondaj în rindurile cetă
țenilor din orașul Charlotte 
(Carolina de Nord), aceștia 
fiind solicitați să-și 
părerea in legătură cu zbo
rul omului în Lună. Unii au 
dat cu scepticism din cap. 
spunlnd că nu cred in „a- 
semenea povești". De fapt 17 
la sută din cei inlerogați au 
răspuns, cu țoală sincerita
tea, că au fost perfect con
vinși că prima alunizarc a 
astronauților americani n-a 
fost decit „un truc al Holly- 
woodului"... Charles Smith, 
un locuitor in virstă de 130 
de ani 
(Florida) a 
personal la lansarea 
,,Apollo-17“. intrucit, a 
clarat el. nu 
creadă că un om ar putea 
ajunge vreodată pe Lună, a- 
ceasta puțind ii o scornire a 
ziariștilor...

militare lonnoliste au 
rit in scripte numărul 
tarilor cambodgieni 
100 000, ca să poată i 
diferența de soldă 1 
fiind că aceasta se ridică la 
20 dolari de om pe lună, s-a 
făcut simpla socoteală că 
buzunarele șefilor militari 
intrat frumușica sumă de 
milioane dolari pe lună I

Șerpi

spună

din orașul Bartow 
ținut să asiste 

navei 
de- 

i-a venit să

„Motive serioase"
Actorul englez Rolf Harris, 

care a făcut un turneu în 
Africa de Sud, s-a aflat în- 
tr-o situație delicată. Minis
terul de Interne l-a Interzis

TiDarul

Corupție
După cum anunță revista 

vest-germană „Spiegel", co
rupția este in floare in 
Cambodgla. In urma unei an
chete cerute de americani, 
s-a descoperit că autoritățile

întreprinderea DOllaraflcă Hunedoara

mă- 
I mili

eu 
incasa 

Știut

in 
a
2

pentru film
..Universal"" din 
a publicat un a- 

presă, sollcitînd 
un

Studioul 
Hollywood 
nunț în . 
șerpi neveninoși pentru 
film de senzație. In citeva zi
le au fost prezenți peste 150 de 
pretendențl la titlul de star. 
Printre aceștia era și un șar
pe cu două capete : in timpul 
mesei, cele două capete ișl 
disputau prada ! Cel mai mic 
candidat a fost un șarpe de 
numai 12 cm lungime, pre
zentat de posesor înfășurat 
la încheietura miinil. ca un 
ceasornic, iar cel mai mare, 
un piton uriaș din Columbia.

Campion
Studentul norvegian Bjame 

Berg din Oslo a devenit cam
pion absolut al țării sale, 
fiind declarat cel mai rapid 
băutor de bere 1 El a băut o 
halbă în 2,1 secunde I Berg 
va participa la un fel de 
campionat european al -bău
torilor de bere, și concetățe
nii săi au mare încredere in 
posibilitățile sale. sperlnd 
să devină campion al Euro
pei I

Subunitatea Petroșani


