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I. M. LUPENI

Mina cu cea mai marc
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din bazin pe luna noiembrie
plan ale lunii noiembrie au 

fost depășite cu 1 103 tone de cărbune • Cea 
mai mare producție suplimentară s-a extras din 
abatajele mecanizate • Depășirile cele mai mari 
au fost obținute de sectoarele IV Ș’ I : 1915,‘res
pectiv 1 403 tone de cărbune • O adevărată a- 
valanșă de 
1 281 în 29, 
in ultima zi 
s-au extras 
de cărbune 
Tofană (sectorul IV) și loan Kacso (sectorul VI) au 
depășit productivitatea muncii cu 3 tone/post.

: Zilnic în ultima parte 
a lunii trecute , am infor
mat cititorii noștri des
pre realizările de am
ploare obținute pe frontul 
cărbunelui de minerii de 
la Lupeni. O facem cu 
plăcere și acum, după 
încheierea 
c.ărbunele extras pe 
iembrie. cînd -mina, se întîrziat să apară. Și. mai 
prezintă c.u un 
1 103 . tone de 
față de sarcinile 
Este prima lună 
ap cînd întreprinderea își 
realizează planul.
succes. 
Furdui, 
totului 
sectorul 
firească 
climat 
ne-a 
venim ceea

• Sarcinile de

recorduri : 1 173 în 24 noiembrie,
1 573 în 27 și 1 765 tone peste plan 
a lunii • in ultima decadă a lunii 
peste prevederi aproape 7 000 tone
• Brigăzile conduse de Valentin

’’.’■o»
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unitar
Cu prilejul împlinirii a 

60 de ani de la formarea 
stat ul ui național unitar ro
mân, sîrnbătă dimineața a 
avut loc, la’ Palatul Repu
blicii, solemnitatea înmînă- 
rl i unor d îs 11 neț u ale Re
publicii Socialiste România 
unor participanți la înfăp- 

acttuirea acestui măreț 
istorie.

Înaltele distincții au 
înmînate de tovarășul 
fan Voitec, membru

fost 
Ste- 

____ al 
Comitetului Politic Execu
tiv al CC. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului 
de Staț.

Prin decret prezidențial, 
au fost conferite Ordinul 
„Steaua Republicii Socialis- 

elasa a Il-a, 
ion Breban, 

Nicolae 
Vas i le 

Serbean,

noi în anii trecuți. La a-
- ceasta o mare contribuție 
și-a adus-o organizația de 
partid, conducerea tehnică 
a întreprinderii, care au 
găsit cele mai bune me
tode de mobilizare a oa
menilor la înfăptuirea 

ce ni
acum,
bilanțului la măsurilor ce ni le-am 

no- propus. Rezultatele n-au 
cînd -mina, se întîrziat să apară. Și. mal 

plus de e ceva — considerăm că 
acest succes va fi confir
mat și în perioada ce ur
mează”. Intr-adevăr, cli
matul de muncă instau
rat la mina Lupeni a fă- 

/ colectiv 
să se mobilizeze exem-

cărbune 
de plan, 
in acest

„Acest
ne spunea Alexa cut ca întregul 

secretarul corni-
de partid de la piar pentru a extrage cît
IV, este urinarea
a creării acelui
de muncă ce 

permis să rede- 
ce am fost

mai mult cărbune. Astfel.

£ Constantiri IOVANESCU

(Continuare in pag a 2 a)
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Un schimb de expe- 
[riență pe tema : „R< 
și atribuțiile maistrului 
în organizarea și 
ducerea activității, 
mâții lor de lucru din 

. subordine" a . început 
ieri și continuă astăzi 

I la Vulcan. Participă 
I maiștrii minieri și elec- 
I tromecanici de la toate 
| întreprinderile miniere 
I din Valea Jiului si de 
la I.R.I.U.M.P. (V.Ș.) 
♦---- :--------

în vederea
lucrărilor la 
parație din 
fost dată în 
o nouă stație 
ne dotată cufdpuă beto- I 
mere. Pe lingă faptul 
că se evita îhgiiețarea I 
be ton ul ui pr in /t ra ns po r- 
lare c-u mașinile, noua 
stație' permite turnarea 
betonului direct in co- 
ft'âg. (Gh. Al’ȘOi).
♦ -----------

Astăzi, începînd de la 
ora 9. lâ Casa de' cultu
ra din Petroșani se 
desfășoară uni spectacol-;; 
„oncu-rs ,în cadrul etapei . 
orășenești a Festivalului 
național „Cin tarea 
Românie'", ediția a H-a- 
Participă și formațiile 
artistice de amatori de 
la Cîmpu iui Neag, P.a- 
roșem, Aninoasa, 
nița, Cimpa și

I
I
I

I 
I

toiul I
■ului I
eon - I
for- J

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

urgen tării 
noua pre- 
Petrila, a

■ 1'01 Os irita, 
de betoa--

Realizind o productivitate de 7,5 tone/post, bri
gada condusă de V'asile Codreanu de la sectorul V 
al minei Lupeni a obținut sporuri însemnate de căr
bune pe luna cea trecut.

Iată-1 în imagine pe brigadier împreună cu ortacul 
său Aurel Czieger și maistrul principal electromecanic 
Ion Laziun.

Foto : Gh. OLTEANU

Alte co'ective miniere raportează succese
Cu planul pe luna no- plan de către 

iembrie depășit se prezin- minei Dilja au 
tă și întreprinderile 
mere Dîlja st 
La I. M. Dîlja 
suplimentară de 
de cărbune s-a 
primul rînil ca 
a preocupărilor 
de a spori indicele de ca
litate, ceea ce a influen
țat pozitiv producția netă. 
La realizarea sarcinilor de

nn- 
I’aroșeni. 
producția 

1 160 tone 
obținui în 

urmare 
minerilor

colectivul 
contribuit 

sectoare.
zilnice con- 

întrcgistrate

toate cele trei
Realizările

Stanle întregislrate la 
I. M. Paroșeni au făcut ca 
bilanțul lunii să fie po
zitiv — plus 44 tone de 
cărbune — o contribuție 

. însemnată la aceasta a-
vînd-o abatajele mecaniza
te.

Stop risipei de energie electrică!
La I. M. Lonea

se economisește într-un schimb energia 
necesară extragerii a 30 tone cărbune

Ca și alte întreprinderi 
miniere din Valea Jiului, 
1. M. Lonea Înregistrează 
in ceea ce p rjveș 
murite la energia 
două rezultate 
con tradictorii ■: un 
milion kilowați-pre econo
misiți în primele, z.ece luni 
ale anului față de consu- 

’.miîi de energie electrică 
repartizat' . înlrepi'jnderii ■

'-pentru; extragerea produc-' 
: ției dc -cărbune planificat 
și 1 kWii/tonă depășire 
față de consumul specific 

' de. energie, stabilit pentru . 
. . fiecare tonă de cărbune 

-.extrasă. .în aceeași perioa
dă. Cauzele acestei stări 
de lucruri sînt ușor de în- 

- țefes. Economiile provin

e ■ t-onsu- 
electrica''1 
oarecum 
sfert de,

clin faptul că întreprinde
rea, înregistrînd 
apreciabile J 
de cărbune nu a

■■ întreaga cantitate 
nergic electrică 
repartizat tocmai 
că electiv, nu a .
Dacă avem in vedere insă 
ptopor ția ciiscrepanlâ 
n i voiul ; redus

.. electrice economisite
lumi.il mare

minusuri 
Ia producția 

consumat 
> , ■ de' e- 
ce;.â s-a 

pentru 
produs.

Anton HOFFMAN

I
I

Oă itt țormăm

înln- 
alț Energiei 

și Co
de producție 

restantă Se înțelege că de
pășirea consumului specific 
îsi are explicația în unele 
neajunsuri de natură teh- 
nieo-organrtatorică. în iul- ■ 
timă instanță in lipsa ra
ționalității cu care a fost 
utilizată și gospodărită e- 
nergia’ electrică.

I
I —

ț mai accentuată a nivelului de trai material 
i spiritual ai poporului.
f \ •Rubrica „STOP !"

• Magazin duminical.

IN ZIARUL DE AZI :
• CONSULTAȚIE - Program ul de ridicare 
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Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a IV-a, tovară
șilor • Titus Livius Roșu, 
Constantin Gheorghiu, A- 
postol Alimpeșcu, Dumitru 
Ha log.

In numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ăl Parti duh»
Comunist Romiin. bre-tedin- 
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan 
Voitec a felicitat călduros 
pe cei ^decorați, subliniind 
că atribuirea înaltelor dis- 

'tiîiftțiț.: constituie o expre
sie a aprecierii ne Care 
cond ucerea 
statului 
ției lor 
rețului, 
statulifi 
român,

Coj decorați au

ij. constituie 
a aprecierii

partidului și 
o-, acordă contribu
ia înfăptuirea mă- 

făuririi 
unitar

ideal al
.naționalte România" 

, tovarășilor ::
Dumitru Cîndea. 
Filip, Li viu Rus, 
Dobreanu, Ion
Glieorghe Olarii; Ordinul ’ te!e distincții și au rugat 

să Se transmită tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, secre
tar general al ..Partidului 
Comutiist Rom â n, președ in- 
tele Republicii Socialiste 
România, sentimentele lor

:i i.uo,

Ion
exprimat

vii mulțumiri pentru înal-

„Tudor Vladimirescu" cla
sa a 11-a, tovarășilor: Ion 
Oprea, Cornel Crișan, Ni- 
colăc Dădîrlat, Alexandru 
Romulus Igna. Cornel Io- 
so.f, Nicolae Purcaru, Iosif 
Receanu; Ordinul „Steaua de profundă recunoștință.

IN EDITURA POLITICA A APĂRUT :

NICOLAE CEAUȘESCU 
CUVINTARE la întîlnirea cu reprezentanți ai 
clasei muncitoare.

— 25 noiembrie 1978 —
CUVINTARE la întîlnirea cu reprezentanți ai 
țărănimii, intelectualității și tineretului.

— 25 noiembrie 1978 —-
CUVINTARE la întîlnirea cu reprezentanți ai 
armatei și ai Ministerului de Interne.

— 27 noiembrie 1978 —

Desigur, nu putem insis
ta aici asupra întregului

construit mult, se construiește continuu, in
tr-un dinamism nemaiintîlnit — dinamismul vieții 
noi, înfloritoare, pe care o trăiesc oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri.(Continuare în pag. a 2-a)

DEZARMAREA - cheie a realizării păcii
„Noi chemăm toate statele să ne întrecem nu în 

cursa înarmărilor, nu in sporirea cheltuielilor mili
tare —’ care vor diminua nivelul de viață al po
poarelor —, ci in lupta pentru dezvoltarea produc
ției materiale și spirituale, pentru pace, pentru a 
asigura accesul popoarelor la cuceririle uriașe ale 
civilizației, pentru a realiza adevăratul umanism, în 
care omul trebuie să fie mai presus de toate, pentru 
libertatea, independența și bunăstarea națiunilor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Este un adevăr confirmat 
de istorie, că între pace și 
înarmare exiști o inepmpa- 
tibilitațe de esență-, că în
totdeauna producerea: și a- 
cumularea de arme nu au 
dus la stabilirea unui cli
mat de încredere, ci la sus
piciune. încordare și, în

cele din urmă.
Astăzi, însă, amploarea pe 
care va luat-o cursa înar
mărilor, în special a ee- 
10f nucleare, sfidează orice 
logică, rațiunea, reprezen- 
tînd Un pericol de o gra
vitate fără precedent pen
tru însăsi existența civili-

zației umane. Arsenalele 
nucleare înmagazinează o 
monstruoasă capacitate de 
distrugere — echivalînd 
cu peste 60 miliarde tone 
trinitrotoluen, respectiv 15 
tone de explozibil conven
țional pentru fiecare locu
itor al planetei. Marile 
puteri militare dispun, fie
care, de mijloace 
distrugerea nu 

la război. de cîțeva Ori a
meniri.

. Dar pacea nu a avut ni-, 
mic de cîștigat, nu aste 
cu nimic mai în siguranți

Paul DIACONU

pentru 
o" dată, ci 
Întregii - ;>

(Continuare in pag a 4 u.
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gata
pentru apărarea

Unul din cele mai de 
seamă și emoționante 
momente din viața tine
rilor militari s-a petre
cut ieri dimineață, la 
Compania de pompieri 
din Petroșani.

în fața organelor lo
cale de partid și de. 
stat, a unui grup ■' 
pionieri, cu mină strîn- 
să pe drapelul patriei, 
cel mai tînăr contingent 
de ostași a jurat cre
dință nestrămutată pa
triei, partidului și jjo- 
porului, angajîndu-se să 
nu precupețească nimic, 
la nevoie viața, pentru 
apărarea bunului ob
ștesc, pentru pregătirea 
de luptă și politică, să 
devină buni apărători 
ai gliei strămoșești, ai 
cuceririlor revoluționa
re ale poporuluj nostru. 
(I.L.).

,1-Mr
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Întîlnire emoționantă
Ostașii companiei de 

pompieri militari din .Pe
troșani s-au întîlnit zilele 
trecute cu minerul Petre 
Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste de la Întreprin
derea minieră Lupeni. 
țiunea face parte din 
tivitățile desfășurate 
tinerii ostași în cadrul

Ac- 
ac- 
de 

Fes-

tivalului național „Cânta
rea României'1, ediția a 
11-a. Cu acest prilej. Pe
tre Constantin a vorbit ti
nerilor ostași despre dru
mul parcurs pînă la titlul 
de Erou al Muncii Socia
liste^ despre condițiile de 
care se bucură azi harnicul 
colectiv dl I.M. Lupeni, în

mijlocul căruia își continuă 
munca, pentru .îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de 
partid șl. de stat.

1 După atractiva expune
re, minerul Petre-Constan
tin a răspuns lă întrebări
le puse de ostași. în ziua 

‘ următoare întîlnirii mili
tarii au vizitat Muzeul 

' mineritului din Petroșani.
Ion JITEÂ, 
corespondent

(Urmare din pag. C

Mina cu cea mai mare 
realizare din bazin

pe mină. Nu e mai puțin 
adevărat că depășiri în
semnate au obținut și 
sectoarele cu un grad mai 
mic de. mecanizare (exem
plul sectorului I, cu 1 403 
tone peste plan, este edi
ficator. „La această emu
lație, în care a fost an-

cinci dintre sectoarele mi
nei raportează extrage
rea unor producții supli
mentare între 126 și 1 915 
tone de cărbune, obținîn- 
du-se productivități care 
uneori au depășit 4-5 
tone pe post. Ceea.ee face , grenat întregul colectiv 
ca și acest indicator să 
fie superior în compara
ție cu celelalte luni ale 
anului.. Bineînțeles că 
sporul la ‘productivitate a 
fost mai mare în abata
jele de mare capacitate 
dotate cu complexe de 
susținere și tăiere meca
nizată. într-un astfel de 
■abataj brigada Iui Valen
tin Tofană a obținut o tajelor.
depășire medie lunară de 
3 tone pe post, aportul 
său fiind hotărîtor la si
tuarea sectorului IV pe 
primul loc în. întrecerea

— arătă. ' inginerul Dan 
Suritlescu, directorul în
treprinderii -— se adaugă, 
și nu în ultimul rind, 
înfăptuirea în termenul 
stabilit a hotărîrilor 
C.O.M., urmărirea reali
zării tuturor propunerilor 
oamenilor muncii. Astfel 
am putut rezolva, proble
mele "stringente ale aba- 

în deosebi aptovi---' 
zionarea, care ne-au per
mis să obținem zilnic ceva 
în plus, care în final s-a 
dovedit un plus mai 
mare".

Se acționează
„STEAGUL ROȘU11 A

CRITICAT, ORGANELE
VIZATE RĂSPUND

J
pentru întărirea 

disciplinei

Verticale industriale. 
Foto : Ion LEONARD

• (Urmare din pag. t)

program de măsuri inițiate 
recent pe toate . planurile 
activității economice 
I. M. Lonea 
schimbării în 
ției de pînă 
îneî-t pînă la 
mina să se 
consumurile • 
mise la energia 
Ne vom 
singură mare rezervă care 
stă la îndemâna colectivu
lui în vederea îmbunătă
țirii activității în domeniul 
la care ne referim, expri- 
mînd printr-un simplu cal
cul posibilitățile deosebite 
de care se dispune în acest 
sens pe traseele de trans
port ale principalelor aba
taje și sectoare productive 
ale minei. Precizăm că ra
ționamentul la care vom 
face apoi ne-a fost sugerat 
de către inginerul Voicu 
Prioop, șeful sectorului me
canic al I- M. Lonea.

Pe măsura introducerii 
tehnologiilor avansate de 
exploatare — în patru aba
taje aie I. M. Lonea func- 
ționînd la ora actuală 
complexe mecanizate de

la 
în scopul 

. bine a, situa- 
acum, astfel 

. finele anului 
încadreze în 

specifice ad- 
eleetrică. 

opri doar la o

susținere și tăiere — s-au 
modernizat și fluxurile de 
transport ale producției, 
treeîndu-se la transportul 
continuu pe. benzi de oau- 

. ciuc și transportoare me
talice. Un asemenea flux 
aferent unui singur abataj 
din sectorul III de pildă,

altfel energia consumată 
pentru acționare se consu
mă in gol. Dacă acceptăm 
că pentru extragerea puți
nului cărbune rezultat în 
operațiile auxiliare mai 
sînt necesare porniri ale 
transportoarelor timp de 
.câteva ore, oricum rămîne

Stop risipei 
de energie electrică!

dispune de o putere insta
lată care însumează circa 
200 kW, din care 65 kW 
reprezintă puterea instalată 
pe care o utilizează în co
mun două sau trei abataje. 
Ținînd seama că funcțio
narea acestor transportoare 
este necesară doar în peri
oada unor anumite opera
ții din abataj, cea de bază 
fiind operația de tăiere, 
care sc poate organiza pe 
cel mult două schimburi 
de lucruțîn cazul avansării 
zilnice de un ciclu. Rezultă 
că în restul timpului trans
portoarele pot fi oprite,

durată unui schimb întreg 
cînd aceste transportoare 
pot fi oprite. Și, totuși, 
așa cum afirma inginerul 
Pricop, , acest fapt nu se 
întîmplă la toate, abatajele, 
fie din comoditate, fie din 
neglijență, fie, uneori, din 
cauză că înșiși organizato
rii producției nu insistă su
ficient în educarea mineri
lor și mafii pufânților pen
tru valorificarea deplină 
a acestei mari rezerve de 
economisire.

Printr-o rațională orga
nizare a ciclului în aba
taje și a utilizării trans-

e

portarului,'. în 6 ore de o- 
prire, cei 135 kW putere 
instalată aferenți înseamnă 
o economie de 810 k\Vh. 
Comparat cu consumul zil
nic pe întreaga mină, a- 
ceasta reprezintă aproxi
mativ 0.75 la sută din ener
gia electrică totală consu
mată. Raportînd economia 
obținută la consumul spe
cific 
care 
zultă 
cale 
cantitate de energie

planificat pentru Le
tonă de. cărbune ro
că numai pe această 

se poate economisi o 
elec

trică echivalentă cu cea 
necesară producerii, eva
cuări; și expedierii pînă la 
preparație a'30 tone de 
cărbune. Iată, așadar o 
mare sursă de reducere a 
consumurilor specifice de 
energie electrică.'

MINERI ! Oprind func
ționarea în gol a transpor
toarelor de la un singur 
abataj, puteți economisi 
energia electrică ce se con
sumă pentru producerea a 
30 de vagonete cu cărbune. 
Folosiți deplin această 
sursă de economii — căci 
de ea depinde bunăstarea 
familiilor dumneavoastră !

La articolul „La Fabrica 
de morărit și panificație 
Petroșani trebuie acționat 
cu exigență și perseveren
ță, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei" condu
cerea întreprinderii ne 
răspunde:

„Personalul de la poartă 
a fost instruit de felul 
cum trebuie să-și facă da
toria la locul de muncă 
pentru un control mai ri
guros. Pentru abaterile a- 
vute anterior cei trei por
tari au fost sancționați cu 
mustrare conform dispozi
ției 112/18 noiembrie 1978. 
De asemenea personalul 
TE.SA a fost avertizat să 
semneze condica zilnic la 
intrarea și ieșirea din ser
viciu. Persoanele în cauză.care au omis sa semneze 
condica 'ăti fost sancționa
te cu mustrare conform 
dispoziției 1.11/18 noiem
brie 1978. Pentru a face 
opinie împotriva celor ca
re absentează nemotivat, 
în toate ședințele de .gru
pă sindicală vor fi prelu
crate cazurile de îftdisci- 
plină“.

: „Graba
; spune o
i por. Zicn 
; mat nu c 
; s-o facă
: li din Pe
: cum era, 
i pârât-pin 
: „de oaie’ 
; într-o de 
i continuă, 
; pantă, îr 
; sens inv< 
i alt autov 
:■ fi căufc 
: de-odată 
i ale mane 
Ț-șire n~; 
I Acum a 
i ta pentrt 
: Nom9e- că, 
; atît că 
i țească și 
‘ menea d< 
Ide regule 

de repar:
; cel mai 
î Și, pen 
ț vorba de 
: ră u ca .: 
; toate ca!
; mai pune 
Ș cînd mîn 
; să-și mai 
: unele dir
■ nu le m<

ȘI-A
PE

Șoierul 
t din U
1 de an

1 octc 
i noii

3
i

cu
20 
la
16
„lunga* 
conduceri 
„boteze" 
se face 
băut la i 
mionului 
fost însă 
r ă ni i 

din cursă 
rav — și 
permis, 
ținută mi

Rubri 
cu spri 
circulat

P

Programul de ridicare mai accentuată a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului

îmbunătățirea cointeresării oamenilor muncii în rezultatele activității economice atît prin noile prevederi ale legii 
retribuției cit și prin participarea oamenilor muncii la beneficii

actualul cincinal, față de 
același an, de 6,6 ori.'Pro
gramul de creștere a nive
lului de trai în anii 1976- 
1980, inițiat șî elaborat sub 
directa îndrumare a tova
rășului Nieolae Ceausescu, 
prevede o creștere a retri
buției reale de 32,3 la sută

a 
a

RIDICAREA GENERALA 
A BUNĂSTĂRII 

MATERIALE 
SI SPIRITUALE 

A ÎNTREGULUI POPOR
In anii construcției soci

aliste, economia noastră 
națională a cunoscut sem
nificative mutații calitati
ve, rod al politicii de in
dustrializare socialistă 
țării, de perfecționare 
activității sociale.

Experiența construcției 
socialiste din țara noastră 
a dovedit că problema fun
damentală de care depind 
obținerea unui ritm inalt 
de dezvoltare economică, 
creșterea venitului național 
și ridicarea mai accentuată 
a nivelului de trai al 
populației o constituie sta
bilirea unui raport just 
între fondul de dezvoltare 
și fondul de consum. Pe 
măsura Creșteri; cotei din 
venitul național destinată 
fondului de dezvoltare eco- 
nomico-șocială, sporește 
mai rapid venitul național 
și fondul de consum, sa- 
tisfăcîndu-se mai deplin 
necesitățile vieții materiale 
și spirituale a membrilor 
societății. în această direc
ția poate fi dată ca e- 
aemplu edificator perioada

cincinalului actual. în anii 
1976-1980 rata fondului de 
acumulare va crește cu 
33-34 procente, sporul ab
solut de venit național va 
ajunge la circa 250 
ne lei iar ritmul 
anual de creștere a 
lui de consum va 
8 procente. Datele 
mă din plin că menține
rea unei cote înalte a fon
dului de acumulare cores
punde cerințelor obiective - 
ale reproducției lărgite, a- 
sigufînd extinderea și per
fecționarea bazei tehnico- 
materiale, crearea a noi Io- jn anui jggo, 
curl de muncă în industrie cu jyy.l, fața

' și în alte ramuri de acti
vitate, ridicarea mai ra
pidă a potențialului econo
mic al județelor mai puțin 
dezvoltate și, în ultimă in
stanță, creșterea mai accen
tuată a bunăstării 
lației.

Partidul nostru a 
accent deosebit pe 
rea veniturilor

milioa- 
mediu 
fon du- 
fi de 

eonfir-

popu-

lilate a prețurilor, la ma
jorarea retribuțiilor s-a a- 
vut în vedere indicele pre
țurilor eu amănuntul și al 
tarifelor serviciilor prevă
zut în planul cincinal, de 
105-106 la sută. întrunit 
în primii doi ani ai actua
lului cincinal n-au avut

CONSULTAȚIE
în sprijinul cursanților și propagandiștilor 

din învățămintul politico-ideologic de partid

comparativ 
de 18-22 la 

sută cit era prevăzut ini
țial în planul cincinal. La 
sfârșitul anului trecut, din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului, Comi
tetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. a hotărît 
reeșalonarea graficului mal 
jorării retribuțiilor, astfel 
îneît etapa întâi a majoră
rii să se încheie la 1 iunie

pus un 
crește- 
directe 

provenite din muncă, ten- și nu la 1 septembrie 1978. 
dința ce s-a amplificat în - • .............
actualul cincinal. Dacă în 
1975 retribuția medie netă 
a personalului muncitor 
era mai mare, față de 1950, 
de 4.7 ori. ea snoreșțe în

Pe baza acestei devansări, 
oamenii muncii au obți
nut un plus de venituri to- 
talizînd 2,1 miliarde lei. 
Trebuie subliniat că în de
plin acord cu politica parti
dului și statului, de stabi-

loc modificări de prețuri 
decît la un număr redus 
de produse, indicele de pre
țuri realizat s-a situat sub 
nivelul planificat. ■

LMB UNAT AȚI RE A 
COINTERESĂRII . 

OAMENILOR MUNCII 
Un principiu consecvent 

promovat de partidul nos
tru în domeniul repartiției 
îl constituie justă ierarhi
zare a ramurilor de pro
ducție. și, în consecință, di
ferențierea corespunzătoare 
a retribuțiilor tarifare ale 
muncitorilor. Prin regle
mentările aduse de noua 
Lege a retribuției se stabi
lesc o mal mare diferenți
ere între ramuri și trece-

rea unora la nivelul supe
rior în ierarhie. Astfel, în 
cadrul majorărilor de retri
buții prevăzute pînă la 
sfârșitul actualului cinci
nal, s-a stabilit o creștere 
mai substanțială în indus
tria minieră — 39,8 la sută, 
siderurgie 37,6 la sută, me
talurgie neferoasă 41,9 la 
sută, ș.a. față de o majo
rare medie de circa 32, 
sută pe economie.

PARTICIPAREA 
LA BENEFICII 

în drepturi și : 
deopotrivă pro- 

ai mijloacelor de 
oamenii mun- 
îndreptățiți să 
la beneficiile 

în care lu- 
raport cu contri- 

aeestora. 
cu orien

tările de principiu și eu 
hotărîrile adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
martie a.c., un capitol din 
Legea retribuției este con
sacrat prevederilor vîzînd 
participarea oamenilor 
muncii la beneficii. Modul 
de alcătuire a fondului de 
participare la beneficii a 
oamenilor muncii ține cont, 
pe de o parte, de. cuantu
mul beneficiilor realizate

Egali 
datoriri, 
prietari 
producție 
eii sînt 
participe 
unității 
crează, în
buțiă la crearea 
în concordanță

la

în-

de fiecare unitate, iar pe 
de altă parte de căile și 
mijloacele prin oare aces
tea au fost 
teriile. de

dobindite. Cri- 
repartizafe a 

beneficiilor (esențial fiind 
aportul la realizarea și de
pășirea planului spb toate 
aspectele) se vor concretiza 
în creșteri ale veniturilor 
cu atît mai substanțiale 
cu cît mai substanțială va 
fi angajarea celor ce mun
cesc în creșterea produc
ției și a eficienței econo
mice. S-a stabilit ca prin
cipala sursă de majorare a 
fondului de. participare la 
benefici; să o formeze 23 
la sută din beneficiul peste 
plan obținut ca urmare a 
scăderii cheltuielilor mate
riale, față de numai 161a 
sută cît se alocă în pre
zent din aceeași sursă pen
tru alcătuirea fondului de 
gratificați!. în cazul în care 
beneficiul peste plan pro
vine din depășirea produc
ției nete ca rezultat al 
creșterii producției fizice, 
cota de constituire va fi 
de pînă la 14 la sută.

Relevant este faptul 
că sumele ce pot 
obținute individual 
această participare 
nelimitate, creîndu-șe 
fel posibilități pentru o 
mai bună diferențiere a 
veniturilor, de la o unitate

fi 
din 
sînt 
ast-

l a alta, iar 
leiași unităț 
al muncii le 
ție de rezu.l 
ale și c 
dul se -ac 
diția înde 
ducției nete 
a producției 
tate. In caz 
duce cu 1 
fiecare proc 
z-are, dar n 
de 25 la su 
participare 
repartizează 
generală a i 
cil. Sumele 
vidual, nepl 
bilesc de ct 
lor muncii 
reducă, sau 
cota de pai 
neficii, p 
au avut de 
tivitate.

Realizării, 
anii eonstr 
în toate dc 
tivitate sîn 
întregului | 
noaste tot 
pliniri — ] 
istoricelor 1: 
de Congres 
P.C.R.

Aurel 
secretar t 

orășenesc d
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CADRAM

Institutului
Pentru ca benefi
ce însă mai mari 
cere să fie prac- 
cpnstanță, indife-

s-au 
aces-

Datorită performanțelor obținute 
luat măsuri pentru generalizarea în 
tei instalații.

• MICROMOTOARE. Colectivul

a micromotoarelor,

... ...--------------- de
cercetări electrotehnice din Capitală a pus la punct 
o nouă tehnologie : de fabricație

k.BA...

că treaba" 
•ă din p.o- 
)-a confir- 
’ă.- A ținut 
țefan Stel- 
ink Grăbit 
s-a astîm- 

ja făcut-o 
la angajat 
e pe linie 

vîrf de 
ip ce din 
venea un 

il. Nici să 
să încalce 
■a reguli 

de depă- 
ti ■ reușit-- 
pe dreab- 

iouă luni, 
gșt tfrumai 
i s-o pâ

rău. Ase- 
ri sfîrșesc, 
i atelierul 
tuto — în 
t caz.
•ă a venit 
iii, n-ar fi 
i — de 
ile — să 
n cînd în 
e carte și 
că aminte 
ele ca să 

■aice.

• O NOUA INVENȚIE ROMANEASCA. în cadrul 
întreprinderii „Tractorul" din Brașov se aplică cu suc
ces o nouă invenție românească: „Instalația pentru cap
tarea gazelor și evacuarea pulberilor emanate de cup
toarele electrice". între avantajele pe care le . oferă 
noua instalație se include reducerea concentrației no
civităților sub limitele prevăzute de normele în vi
goare. Față de instalațiile clasice cunoscute pînă în 
prezent, această creație românească conduce la impor
tante economii de energie' electrică, la o utilizare ra
țională și o întreținere mai ușoară a utilajelor.

pînă acum, 
industrie a

'■•„înlocuind rotorul tradițional cu un rotor disc, la care 
circuitele spirelor sînt imprimate.

Această tehnologie contirbuie în mod substantial 
la diminuarea consumului de metal, la o micșorare 
importantă a gabaritelor motoarelor. In condițiile noii 
■tehnologii, la un motor cu o putere mai mare de 80 W, 
de pildă, echipat cu rotor disc, nu se mai folosește ta
blă silicioasă, iar consumul de cupru se reduce cu 
circa 75 la sută, în comparație cu un dinam clasic de 
38 Wați.

Activitate umană deli
berată, turismul oferă o- 
mului modern beneficii 
mult superioare investiți
ilor materiale, de timp și 
de efort inerente practică
rii sale, 
ciîle să 
turismul 
ticat eu . ..__ ....
rent de condițiile specifice 
pe care anotimpul îe oferă 
la modul concret de la o 
perioadă la alta.

întocmai ca. gimnastica 
de dimineață — să zicem 
— pe care o practicăm zil
nic, sistematic, indiferent 

aglomerare 
efectuarea

EZAT"

Mihai BARBU
ilizată 
biroului 
Miliției 
ni

Manol es- 
are doar 

; șofer de 
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telului 

il Vulcan

S-ar părea la prima 
vedere că este vorba de 
titlul unui roman știin- 
țifico-fantastic, dar, cu 
părere de rău, este vor
ba de o deducție logică 
privind viitorul planetei 
Pămînt. Nu este nici o 
speculație științifică, ci 
Un adevăr, demonstrabil 
și anume uscatul (pămîn
tul) în viitorul îndepărtat 
va fi acoperit complet 
eu un - strat de apă de 
înălțime pînă la 500-800 
m sau poate mai mult. De 
unde va proveni această 
apă ?

Apa aceasta nu va 
pare 
ți ale 
Noe 
din
Apa 
cantitatea actuală de apă 
de pe planetă care se re
ciclează continuu prin 
evaporare și prin cădere 
sub formă de ploi, agen
tul motor al acestui cir
cuit fiind căldura primită 
de la Soare.

Se știe că 
este rotund, dar 
Văzut 
alitate 
sorbi 
Terra, 
ca Un 
vînd vîrfuri foarte înalte 
și gropi foarte adinei. 
Ca orice corp ceresc, pla
neta noastră are o gra-

a- 
nici din ploi toren- 

potopul lui 
nu va țîșni 
pămîntului. 
este însăși

ca - în 
și nici 
fundul 
aceasta

Pămîhtul 
rotund 

din cosmos, în re
ducă un uriaș- ar 
toată apa de pe 
aceasta ar părea 
uscat cu munți a-

nic, sistematic, 
de gradul de 
al acelei zile, 
constantă a drumeției con
tribuie la întreținerea să
nătății fizice, a echilibru
lui psihic;' de care în zilele 
noastre dinamice avem a- 
tîta nevoie'.

în general, sîntem ten
tați să excludem din preo
cupările legate de pasiu
nea drumeției anotimpuri
le netradiționale, pentru 
simplul motiv că --- excep- 
tînd turiștii statornici — 
nu știm ce se petrece sus 
în munți, dincolo de lumea 
noastră din perimetrul o- 
rașului. Celor neavrzați li 
sg pare inabordabilă alter
nativa ieșirii din tiparul 
adesea uzat al confortului 
urban, pînă la proba con
trarie, ivită cel mai frec
vent mulțumită întîmplă- 
rii, cînd noii veniți iau 
pentru prima dată contact 
cu muntele.

Iată, nu de mult trecu
tele și frumoasele zile de 
toamnă a cîta oare ? —

Winetou
• Indienii se împărți- 

ră în două grupe. Pri
ma grupă și a doua 
grupă.

• Ribana, în ceas de 
taină, îi spuse lui Old

vîrful unui 
munte, 'acesta s-ar ros
togoli pînă ar cădea in 
groapa cea mai adineă

vitate care se manifestă piatră din 
ca un eîmp de forțe cu 
direcția radiaiă și sensul 
spre centrul Pămîntului.
Dacă am duce sfere con- unde ar rămîne definitiv, 
centrioe începînd cu sfe
ra care ar ,conține vîrful 
cel mai înalt, avînd și ra
za cea maj mare ȘÎ sfera
Z/ZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZWZZZZZZJ

s. o. s.
se ineaca

(1)
iiiiiuiHiiiiHtmi/imiiii

' care conține pe suprafața 
ei . fundul celor mai a- 
dîncj gropi planetare am 
obține așa numitele sfere 
eehipotențiale.

Intre cele două supra
fețe limită există o serie 
de suprafețe intermedia
re, fiecare suprafață fiind 
caracterizată printr-o al
titudine sau potențial. în
tre oricare două 
aflate 
apare 
ten ți al 
stanța 
nea forței de gravitație 
să cadă continuu spre su
prafața cea mai de jos. 
Adică, dacă cineva ar 
desprinde un bloc de

nefiind o altă forță care 
să-l' ridice din nou.

Să umplem din nou . 
pămîntul cu apa sorbită 
de uriaș ; gropile și go
lurile planetei, nu se mai 
văd, dar ele există sub 
apă.

Apa primind energie 
calorică (căldură) de la 
Soare se evaporă ridicîn- 
du-se pînă la o altitudine, 
deasupra munților (norii) 
unde se condensează 
și cade sub formă de 
ploaie.

Fiecare picătură, la rîn
dul ei, ' 
praf, 
roade

i Terrei ;
nează 
mîl,

puncte 
pe două - suprafețe 
o diferență de po- 
care face ca sub- 
terestră sub, acțiu-

, absoarbe fire de 
apoi ca izvoare, 

scoarța uscată a 
; ca rîufi antre^ 
nisip, pietriș și 

deci substanța este 
transportată spre supra
fețele cele maj de jos ale 
planetei, de către fluviile 
care se varsă inevitabil 
în mări și oceane.

Curenții marini și ocea
nici, 
lor 
spre 
zero.

săptăinîni
a 

să

■ zile 
întregi, 

refuzat 
intre

chiar 
soa- 

îndărăt- 
în pîcla 
luptîndu- 
care pe

rele 
nic 
groasă a norilor, 
se doar cu ceața, 
cei mai mulți dintre noi 
ne-a înșelat. V-ați întrebat 
oare ce se întîmplă dinco
lo de acest banal fenomen 
meteorologic? Ei bine, pa
re pur și simplu de necre
zut, ca în timp ce sub im
pulsul mercurului coborît 
din termometre, am apelat 
deja la căciuli, paltoane și 
mănuși în drumurile noas
tre cotidiene, o. evadare 
peste plafonul de ceață să 
însemne satisfacția este
tică pe care ne-o crea- 
ză cu dărnicie surpriza u- 
nor priveliști fără seamăn 
ale muntelui.

Fără să facem uz de e- 
fecte speculative, vă.suge-

ram panorama pe care zbo
rul unui avion la mare î- 
nălțime o oferă pasageri
lor săi care, privind prin 
hublouri, văd marea de 
nori pe care întocmai ca 
niște insulițe o străpung 
numaj vîrfurile înalte ale 
munților. Adăugați la acest 
tablou un colorit specific, 
diafan, al toamnelor alpine 
și pigmentați clișeul astfel 
obținut pe un fond sonor 
de o... liniște aproape per
fectă pentru a obține vag 
imaginea unei zile petrecu
te dincolo de bariera de 
ceață. Dacă veți „coborî'' 
din avion, pașii vă vor pur
ta nedumeriți în noul de
cor. Un. aer nostalgic va 
pluti peste, creste, furîndu- 
vă pentru o clipă gloduri
le care se reîntorc la exu
beranța excursiilor de va
ră, dar gîndurile revin re
pede Sub impulsul frumu-

seților pure ale piscurilor 
încărunțite, făcîndu-vă să 
înțelegeți —■ dacă mai ,era 
nevoie — că turismul ade
vărat nu cunoaște anotim
puri. : -

Efortul de a vă transpu
ne prin intermediul a doar 
cîtorva rîriduri îritr-o ase- . 
menea lume mirifică, nu 
are, desigur, decît rolul 
declanșării impulsului, pe 
care unii? dintre dumnea
voastră — din păcate încă 
mulți —■ îl mai așteaptă 
pentru parcurgerea primu
lui pas. Cu îngăduința 
dumneavoastră, . repetăm 
îndemnul de a face totuși 
primul pas prin bariera 
de ceață, cu convingerea 
că ridicîndu-i vălul, 
descoperi cerul senin 
unei lumf în care veți 
reveni eu siguranță.

veți 
al 

mai
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în pastile
Shaterhand : „Ce păcat 
că ești față palidă". „Ce 
să fac, răspunse acesta, 
de-abia ieri am scăpat 
de hepatită"

Mircea ANDRAȘ

Rebus

ROCADE
ORIZONTAL : 1) învîr- 

titură ; 2) învîrtirea pămîn
tului....' — 
relor ; 3) 
la roți I ; 
-— Luate 
în pom ; ,
țită ; 6) în rostogolire —- 
...participă Ia învîrteli! — 
„Tnvîrtita" domnească ț 7) 
Se-nvîrtește-n jurul Soare
lui — Două roate la căru
ță 1 — ...și la cărucior ; 8) 
Face apelul pe scurt — O- 
prește unele învîrteli ; 9) 
E veselă de pomană — în- 
vîrtită ; .10) învîrtire.

VERTICAL ■ 1) Invîrtită; 
2) Joc eu învîrtire : 3) Cu 
mintea invîrtită! — Cercuri 
muzicale : 41 La o învîrtitu- 
ră ! — în fața ei se află 
delta — Prezent la apel ; 
5) Interpretare ad literam 
—îți face jocul ; 6) Trecu
tă în evidență — Merg cu 
învîrteli ; 7) Pus în față ; 
81 Exclamație —. Apă sud- 
americană — Lacul zîne- 
lor ; 9) Un traseu in cir
cuit — Sc-nvîrtește la mo
tor ; 10) Ritmuri de învîr- 
tită ardelenească

VLASE

...și învîrtitul fi- 
învîrteli... — ...

4) Esență tonică! 
la învîrtit ! — E
5) îi zic o învîr-

poată spune
Aurel DUE A

Nu deschideți apara-

transportă la rîndul 
substanța uscatului 

gropile de altitudine

Va

•
tul de radio cu tranzistor! 
în locurile publice sau în 
vehiculele de transport în 
comun, ci numai acolo un
de sînteți convinși că nu 
impuneți sunetele Iuj cu 
sila și altor persoane care, 
poate, preferă liniștea.

• Stăpînirea la nepoli- 
tețea altora dovedește, a- 
desea adevărata politețe.

• Nu uitați „legile prio
rității" bazate pe bun 
simț: femeile au priori
tate față de bărbați ; vîrst- 
nicii au prioritate față de 
tineri ; primul salută cel 
mai tînăr.

• Răspunsul la salut, 
este, pentru un om cu bun 
simț, strict obligatoriu.

• Răspunsul corect la 
salutul noulyi venit, în ca
zul cînd ești așezat, cere 
să te ridici în picioare.

• Persoanele în vîrstă 
celor

Lector 
Ion I.

doctorand m sisteme 
cibernetice

univ. 
MIRIȚA,

dau primele mina 
mai

•
dă primul mina unei per
soane maj în vîrstă, 
bărbatul

• La 
vehicul, 
bărbatul 
care oferă mîna femeii sau

tinere.
Niciodată un tînăr nu

nici 
unei femei.

coborîrea dintr-un 
primul coboară 

sau cel mai tînăr,

celui mai în vîrstă. sprîji- 
nindu-1.

• Dați mîna deschis și 
direct, evitați să întindeți 
o „rhînă moale", parcă fără 
articulații.

• Se întinde totdeauna 
mîna dreaptă.

• Dacă o situație excep
țională vă obligă să dați 
mîna stîngă (dreapta, de 
pildă, e murdară sau ocu
pată), sînteți obligat să vă 
cereți scuze.

• Nu se reține mina ca
re ți s-a oferit și nici nu 
se strînge „voinicește".

• Ea intrarea într-o în
căpere salută totdeauna 
noul venit.
'• Nu vă lăsăți așteptat.
• Răspundeți cînd sîn

teți .întrebat.
• Fiți atenți la 

se întîmplă 
veniți cînd 
folos.
• E rău 

timpul, dar 
să risipești
• Spuneți întotdeauna a- 

devăful, chiar atunci cînd 
supără ; nu confundați în
să sinceritatea cu brutali
tatea, cu lipsa de tact, cu 
grosolănia.

• Nu se „încarcă" gura 
peste măsură.
• Nu se bea și nu se 

vorbește cu gura plină.
• Nu faceți paradă de 

cunoștințe, apelînd Ia crta«< 
te și nume de autoritate 
care să arate cît sînteți de 
„cult".
• în timpul spectacolu

lui, șușotelile, comentariile 
— chiar strecurate la ure
che — nu-s politicoase, de
ranjează spectatorii.

• Un gest de impolitețe
■ este fuga spre garderobă 

înainte de lăsarea defini
tivă a cortinei.

• Nu confundați compli
mentele cu lingușeala. »

în jur 
puteți

să-ți 
e și ne 
timpul

ceea ce 
și inter- 

fi de

pierzi 
politicos 
altuia.
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MEMENTO

No-
Aventurilș lui 

Republica :
.' NAȚIUNILE... UNITE 
i (Agerpres), Comitetul ju
ridic al Adunării Genera
le a O.N.U. a adoptat prin 
consens rezoluția inițiată 
de România privind creș
terea rolului O.N.U. în so-j 
luționai .ea pe cale pașnică 
a diferendelor. Prin aceas
tă rezoluție, la - care s-au 
alăturat 46 coautori, Co
mitetul special , care, exa
minează căile și metodele 
creșterii rolului O.N.U. este . 
împuternicit să-și continue 
lucrările și in cursul anu
lui viitor. Documentul cere 
Comitetului special să si
tueze pe primul plan al 
a li vitalii sale problemati
ca rezolvării pe calc paș- 
nieă a diferendelor inter
naționale.

In amplele, dezbateri ca
re au precedat adoptarea 
rezoluției s-a reflectat au-

diența largă de care se: 
bucură în lumc concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceausescu privind 
necesitatea ca O.N.U, să 
devină cu adevărat un fo
rum al comunității inter
naționale, capabil să răs
pundă noilor realități ale 
lumii de aăj.'.și aspirațiilor 
popoarelor.

De un deosebit interes 
s-au bucurat cunoscutele 
propuneri ale României de 
a se încheia un tratat ge
neral prin care toate sta
tele să se angajeze să re
zolve orice diferend între 
ele. exclusiv prin mijloace 
pașnice.

pe SCURT

Cereri pentru 
convocarea 
Consiliului

de Securitate

NAVA OLANDEZA 
„BREEZAND" A VIOLAT 
IN LUNA IUNIE EMBAR
GOUL asupra armelor des
tinate regimului rasist de 
la Pretoria, a declarat vi-

■NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). Grupul celor 
49 de slate africane la 
O.N.U, au cerut convoca
rea de urgență a Consiliu
lui de. Securitate ca urma
re a evoluției recente a 
avenimentelor din Namibia.

Intr-a scrisoare adresată 
președintelui în exercițiu 
al Consiliului prezentată 
de către Pascal Gamayă, 
președintele în exercițiu al 
grupului, însărcinat cil afa- 

\ ceri al delegației cbngole- 
la O.N.U , se precizează 

că reuniunea Consiliului 
trebuie sa aibă loc cel 
tîrziu lilni, 4 decembrie. 
Reuniunea Consiliului de 
.Securitate ar .urma să se 
desfășoare, deci. paralel 
eu organizarea în Namibia 
de așa zise, alegeri interne 
în vederea creării unui ,>r-

. gan legislativ. ''

Alegeri generale în
Venezuela

CARACAS 2 ( '
In Venezuela s-a . 
campania electorală în ve
derea alegerilor generale 
ce vor avea loc ' duminică. 
Un nilmăi) de 6 131 153 de 
Venezuelani cu drept de 
vot se vor prezenta in fața 
urnelor pentru a alege 
noul președinte al țării pe 
perioada următorului man
dat constitutional de cinci

.ani..

(Agerpres). 
a încheiat

EMBARGO

°~■--■■ u~ Reafirmare a sprijinului plenar al Rnmâniei 
pentru cauza dreaptă a poporului palestinian

2 determinare și existență de căile de 
sine stătătoarei Reprezen
tantul' țării, noastre . a rea
mintit că România a fost 
printre primele țări care 
au evidențiat că drepturile 
naționale ale poporului pa
lestinian vor putea fi pe 
deplin asigurate doar în 
cadrul unui stat propriu 
undependenț, a ștâbiliț le- 
gătiti-i; de prietenie; și sol i- 
claritate cu poporul pales
tinian, a recunoscut de 

:miilți ani Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei 
oa reprezentant unic al 
acestui popor.

Au fost reafirmate jx>zi- 
ția principială, constructi
vă, promovată activ. de 
Romania in legătură cu

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). După cum s-a 
mai anunțat, in plenul A- 
dunârii Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile 
șupra problemei palestinie- 

Luînd c-uvî ntul, repre- 
permane.nt al 

ani-

a-

ne.
zentantul , . ___  , ,
României la O.N.U., 
bas-adorul Teodor Marines
cu, a reafirmat poziția de 
principiu a țării noastre 
privind căile de soluționa
re în ansamblu a proble
melor din Orientul Mijlo
ciu și, în acest context,, im
portanța primordială pentru 
realizarea păcii în Zonă a 
rezolvării , juste a proble
melor poporului pales
tinian. asigurării dreptului 
său fundamental la auto-

soluționare 
conflictului pe calea trata
tivelor pașnice între toate- 
părțile interesate, princi
piile de bază ale unei : re
glementări efective' a pro
blemelor Orientului Mijlo
ciu, formulate în repetate 
l-înduri în declarațiile ofi
ciale ale țării noastre, în 
cLivîntările . președintelui 
Nicplae Ceausescu, S-a su
bliniat că România conce
pe soluționarea politică 
globală a problemelor 
rientului Mijlociu prin 
targerea Israelului din 
ritoriile arabe ocupate 
urina războiului din 1967, 
soluționarea problemei po- 
poruilui palestinian.

O-
re- 
te- 
în

peri ministrul, de, externe 
al Olandei. Nava a, transpor
tat muniții din. Barcelona 
ia Durban (Ji.S.A.).

PREȘEDINTEI.E T AN - 
z antei,'" Julius Nyerere,
l-a primit vineri pe An
drew Young, ambasadorul 

. Ș.U.A. la Națiunile Unite.

Orientul
WASHINGTON 2 (Ager

pres). . Președintele Jimmy 
Carter' ă priniit pe’ '-primul 
miniștrii al Egiptului,. .Mus
tața Khalil, care — după 
cum a anunțat, secretarul de 
stat, Cyrus Vance, partici-

Dezarmarea - cheie a realizării păcii
• (Urmare din pag. t)

acum cînd, anual, în lume 
se cheltuiesc pentru înar
mare 400 miliarde, dolari, 
în comparație cu primii 
ani ai secolului, cînd aces
te' cheltuieli erau . de 9 mi
liarde dolari, a Pentru că, 
așa cum dovedește viața, 
acumularea de arme per
fecționate nu imicșoirează 
eîtuși de puțin pericolul 
de război. Dimpotrivă, ten
dința de a urmări un ,,e- 
chilibru" al înarmărilor 
mereu mai, sus conține în 
ea supoziția că acest echili
bru ar putea fi: răsturnat 
cîndva în defavoarea ad
versarului și," în felul a- 
eesta, ea hrănește suspi
ciunea, determină continu
area și sporirea reciprocă 
a înarmărilor. Departe 
a fi instrumente,..
securității, armele : s-au 
vedit a fi instrumente 
politicii de. forță, de 
minare și asuprire a celor 
slabj de către cei puter
nici. Gursa înarmărilor a 
stimulat totdeauna compe
tiția pentru' r zone de in
fluență și dominație, neîn
crederea, tensiunea și noi 
înarmări. Astfel, curea 
marții a cunoscut o esca- . 
ladare continuă, de la 
bomba clasică la cea ato
mică, apoi la bomba cu hi
drogen, jar acum la arma 
neuIronică, lumea fiind a-

vicios 
putea 
capăt

de 
ale 
de
al e 
do-

tras® înțr-un cerc 
din care nu se va 
ieși decît puhîndu-șe 
definitiv și pentru totdeau
na copetiției, treeîndu se 
cu hotărire la măsuri con
crete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmară
nucleară.:

In spiritul . idealurilor 
socialismului, țara noastră 
consideră că asigurarea 
securității tuturor stațeloi’ tuielilor de 
reclamă imperios stabilirea 
unui echilibru mondial nu 
prin escaladarea' cursei 
înarmărilor, a cheltuielilor 
militare și . întărirea 
blocurilor militare, ci 
prin reducerea treptate 
a activităților pactelor 
militare, a efectivelor 
milițare, ai’mamen telor
și cehlțuielilor im li tare, in 
vederea creării condițiilor 
pentru desființarea blocu
rilor militare. De la rați
unea majoră a asigurâț'ii 
păcii omenirii pornește 
România1 socialistă in efor
turile sale constante pe 
arena mondiala pentru în
scrierea obiectivului dezar
mării generale și, in primul 
rînd, a celei nucleare, in 
toate documentele interna
ționale, pentru formularea' 
unor propuneri constructi
ve, vizând trecerea la mă
suri concrete de încetare 
a cursei înarmărilor, de 
înghețare, și reducere a 
bugetelor militare și elec-

tivelor, forțelor armate. 
Țara noastră se pronunță 
pentru evitarea oricărei 
escaladări a cursei înarmă
rilor, pentru stoparea și 
reducerea sumelor imense 
folosite in prezent în 
scopul inuman al produce
rii de mijloace de distru
gere, pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de 
reducere continuă, a chel 

înarmare. 
Partidul și statul, nostru, în 
intensa activitate pe care o 
desfășoară pe plan interna
țional, pornesc de la 'con
vingerea fermă că cheia 
păcii rezidă în realizarea 
dezarmării generale și, . în 
primul rînd, a celei nu
clearei . ./ 1.te1

Mîjlociu
pant la întrevedere — i-a 
luminat un mesaj din par
tea președintelui Anwar El 
Sadat. Convorbirile, a 
meuționat Cyrus Vance — 

, s-au referii la eforturile 
privind .-continuarea în 
ritm, susținut a negocieri- 

. lor de pace egipteano-isra- 
elienc, primul ministru e- 
gipteari împărtășind opini
ile președintelui Carter a- 

/ supra necesității reluării
acestora cît rilai curînd, pe 
baza acordurilor de la 
Camp David.

Șeful guvernului egiptean 
a declarat la rîndtrl său, 

. — potrivit agenției M.E.N.
—- că „discuțiile au fost> 
utile",

TEL AVTV 2 (Agerpres). 
Premierul Menatiem Be- 
ghin a declarat in cadrul 
unei convorbiri cu o dele
gație a fracțiunii liberale 
a Partidului Likud că Is
raelul este pregătit :,să reia 
convorbirile de pade . cu 
Egiptul — informează pos
tul, de radio Tel Aviv re- 
lpat de agențiile Reuter și , 
France Presș'e.

Mica publicitate

Cu începe de la 1 .iulie 
anul viitor, în Suedia va 
li instituit un embargo 
total asupra reclamelor 
comerciale pentru bău
turi alcoolice, Interdicția 
a fost anunțată de parla
mentul suedez.

ZACA MINT

In Mexic a lost desco
perit un nou zăcămint de 
hidrocarburi, conținînd, 
potrivit estimărilor : ex- 
perțiîor, circa 80 miliar
de barili de petrol și im
portante cantități de ga
ze naturale .— a anunțat 
întreprinderea națională 
petrolieră mexicană „Pe- 
mex“ situat în nordul 
statului mexican Vera
cruz, sub laguna Tamia- 
hua, acest zăcămînt ocu
pă o suprafață de 2.400 
kilometri pătrați. exis-

Faptuldivers
pe glob

tind, totodată, motive să 
se creadă. Că el se întin
de și în zona ..platformei 
continentale din Golful 
Mexi'e, unde rezervele 
s-ar putea dovedi și mai 
importante.

UN NISETRU URIAȘ

Pescarul Mahmed Ri- 
. zov din Orialfova a prins 
recent în Dunăre un ni- 
setru în greutate de 210 
kil jgratne. Pentru a scoa
te din undele Dunării a- 
cest pește enorm a fost 
necesară intervenția unei 
macarale. Eungimea stu
rionului a fost de 3,06 
metri. Din el s-au extras 
45 de kilograme de icre. 
Este interesant că în va-

ra acestui an, același pes
car a maț capturat un 
nisetru de 151 kilograme.

CĂLĂTORIE temerara

Doi tineri americani au 
pornit, la bordul unei ca
noe, într-o călătorie în 
jurul; continentului rțord- 
ameriean.9 E> urmează să 
parcurgă distanța 
20 000 kilometri, de 
Martford pînă la 
couver, trecând prin Ca- ■ i i tn •

te 
te 
■i 
î te 
Ir

.1

de 
la 

Van-

■

.1

naiul Panama, și vor în
cerca să depășească ac
tualul record de naviga
ție la bordul unei canoe, 
care este de 13 000 k.lo- 
melri. .

ADDIS ABEBA — ORAȘ 
AL TINERETULUI

Capitala Etiopiei — Â 
ddis Abeba — - ace 
1 163 000 locuitori; circa 
50 la sută sub 18 ani.

PIERDUT legitimație, de 
serviciu pe numele Vaș-, 
niue Vasile, eliberată de 
l.Lf.M. Pterușam. Se. decla
ră nuia. (743). „ :i.

PIERDUT legitimație de 
■sȘrviciu pe1 numele Feren- 
ezi Anastasia, eliberate: de 
i.M, Baroăteni.’. Se ‘ declara 
nuia. (744)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe: nutfie.ie , ■ Mitu- 
lescte "MariOțîra, eliberată 
de l.M. Bărbăteni; -Se de
clară nula. (715)

PIERDUT legitimație de 
serviciu De humele Airinei 
Miccea, eliberată de l.M, 
Paroșe'ni. Se declară nulă. 
(746)' • j I •' - j

PIERDUT Ițgitiaialie de 
Serviciu pe numele Obădău 
Marta, eliberata de Pre- 
parația Coroești. Se decla
ră nulă. (747)

PIERDUT legitimație de 
călătorie pe autobuz pe nu
mele Pop Mariana, elibera
tă de E.T. Petroșani. Se 
declară nulă. (747)'

PIERDUT legitimație de; 
serviciu pe numele Kalin 
LaszlO, eliberată de 1. M- 
Vulcan. Se declară nulă.

(751).
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ivâniș 
loan, eliberată de I. U. M. 
Petroșani. Se deoiară nulă,

' te â te (752)
PIERDUT legitimație Ide 

serviciu pe numele Maio- 
rand Iiiliana, eliberată de 
U. E. Paroșeni. Se declara 
nulă. (753)

Se

PIERDUT- legitimație, de 
servmiu pe numele Aul- 
messer Florica, eliberată de 
spitalul : municipal : Petro
șani. Se declară nuia. (754)

PIERDUT carnet de stu
dent pe n.unele Negru 
Mareei a, eliberat de I.M.P. 
Se declară." nul. . (755)

PIERDUT certificat de 8 
clase pe numele Knebel 

■'Nicplae,' eliberat de. Școala 
generală 
în anul . ,___
Se declară nuli

Cl.l.i rn o sincere m ■ 
ț urniri

nr. 1 Aninoasa, 
școlar 1969-1970.

(757)

țumir; doctorului
Păuna de la Spitalul din 
Petroșani- pentru fapta sa 
de cinste și omenie. M. 
Zlâgneanu. (736)

Ioan

ANUNȚURI DE FAMILIE
Un glnd pios la împli

nirea uriujj an de la d.s- 
pariția regretatei mame, 
soacre si bunică .

KOVĂC'S -GHIZELĂ 
Familia îi va purta veș
nică amintire. (750)
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PETROȘANI — 7
iembrie ;
Don Juan;
E aiît de aproape feri
cirea; Unirea: Al treilea 
jurăihînt, seriile 1-11 ;

PETRILA : Rîul
urcă muntele ;

LONEA : Mă voi 
.toarce la Eritno;

ANINOASA : Gluma;
Haiducul 

cu ochii ca stelele ;Cu]tlM.a|.

care

îrj-

■ ANINOASAI VULCAN:

Ici; ochii ca 
LUPENI —

Fiul Feței

I
I
I
I
n.... ...
I PETRILA :
■ nrră ’ m i in lte'î
I
I
1 “ VULCAN :' .Aventurile
■biî Drtn Jfolii •

Muncitoresc : Ediție spe
cială;

URICANI : O fată 
proape cuminte.

a-

4 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 
iembrie: Alt bărbat, al
tă fcnleie; Republică: 
Cu stele în păr și la
crimi în ochi; Unirea: 
Ghinionistul;

no

: Rîul care 
urcă : muntele ;

LONE A : Cel patru
din fotografie;

lui Don Juan;
LUPENI — Cultural : 

Albul Bim, ureche nea
gră; Muncitoresc: Edi
ție specială; .

URICANI : O fată 
oroape cuminte.

TV,

3 DECEMBRIE

a-

8,00 Gimnastica 
domiciliu; 8,15 
înainte I 9,10 Șoimii 
tric.i; 9,20 Film 
pentru copii: 
junglei" episodul 
9.45 Pentru 
du mn ea voastră; 10.00
Viața satului; 11,15 De 
strajă patriei; 13,15 Te
lex; 13,20 Altkim durnl-r 
riical : Cîntați cu noi — 
muzică ușoară 
nească; 13,30 
România Franța. in
ear
15,1....... . .
Măre — Steaua (repriza 
a Ii-a);. 15,50 Woody, 
ciocan itoarea buci dcașă ; 
— desene animate; 16,10 | 
Drumuri . europene : ț 
Lauri pentru artiști rb--i 
mâni; 17.50 Film serial: 
„Linia maritimă One- 
din‘\ Episodul 67; 18,40 ' 
Micul ecran: pentru cei I 
miei; 19,0(1 Telejurnal ; I 
1.9,15 Reportaj de seri- | 
itor; 19,35 Antologii ar-| 
tistice — Gala rapsozi-| 
Io,- populari (11), Spec- I 
ta>-ol realizat la Arad; 
20,40 Film artistic : ,,O- 
mul Care trece prin
zid". Producție a stu-
diour.i lor franceze; 22,15 
Telejurnal — snort |

la 
Tot 
pa- 

serial 
.Cărțile 

iul 15; j 
‘căminui J

I
I 

româ- 1 
Rug bi : |

mpionatul european; I 
,00 Fotbal: F.C. Baia *

I
I
I
I
I
I

I
i

I
I
I
I
I
I
I
I

și fără raz- I
Telejurnal. |

4 DECEMBRIE

E1(3,00 
misiune 
ghiară; 
rice — emisiune de ver
suri ; 19,20 1.001 de seri; 
19,30 .Telejurnal; 19,50 
Panoramic; 20,20 Rpinan 
foileton: „Putere iară 
glorie". Episodul 15 ; 
21,10 Orizont țehnico- 
știmțific; 21,40 înter- 
preți a- c.întecului popu
lar; 21,55 Cadran mon
dialRomânia militan
tă, activă pentru o lume 
tara arme s..................
ooaie; 2Ș15 Telejurnal

Livia Masca, fiică, dr. 
Traian Ion și Dana, fiu 
și noră, folosesc aceas
tă cale pentru a aduce 
calde mulțumiri rudelor, 
prietenilor, vecinilor și 
cunoscuților, care P1'"1 
prezență, telegrame, 
fior» Șt sincere cuvinte 
Ic compasiune u-i adu- 
un ultim s pios omagiu 
scumpei noastre mame. 
(749)
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