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nou, 
Pentru 
și ob-

Realizările obținute pină in prezent 
la extracția de cărbune, 

FUNDAMFNT SOFID Al 
ÎMPLINIRII OH VIITOARE
A

Itifprvîii rn ing- GHEORGHE Iliescu, 1I1LC1 VIU VU director tehnic producție, c.C.P.

In lumina cuprinzătoarelor 
directive trasate de conducerea 
de partid și de stat industriei 
carbonifere, colectivele de 
munca ale unităților miniere 
din Vplea Jiului s-au străduit, 
în perjoada 1966—1970, să tra
ducă in viață măsurile stabi
lite în vederea realizării indi
catorilor prevăzuți prin pla
nurile anuale, respectiv, prin 
planul cincinal recent încheiat, 
în scopul asigurării dinamicii 
preconizate a extracției, al ri
dicării nivelului tehnic și de 
eficiență economică.

Buretele din viscoză
omologat

■Intrat în posesia certifi
catului de omologare pentru 
uz industrial, buretele din 
viscoză — noul produs al 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni —

se află înaintea primelor 
livrări. h Printre beneficiarii 
care au lansat comenzi fa
bricii se numără și Uzina 
autoturisme din Pitești.

A

In scopul creșterii

de

Am pășit într-un an 
într-un nou cincinal, 
organizațiile de partid 
ștești, pentru toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, ca pentru 
întregul nostru popor etapa care 
s-a încheiat a constituit un te
ren de puternică afirmare a 
abnegației și dăruirii în muncă, 
inițiativei 
îndeplinire 
de partid 
producției 
tarea multilaterală economică 
și socială a municipiului. In- 
torcînd prima filă a calendaru
lui noului an, încercăm senti
mentul satisfacției că am lăsat 
în urma noastră, la hotarul Iui 
1970, un bilanț bogat de înfăp
tuiri în toate domeniile, că 
ne-am făcut pe deplin datoria 
în producție și activitățile ob
ștești. Dînd viață sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
a! partidului, răspunzând în
demnului din inimi de a con
tribui cît mai plenar la desă- 
vîrșirea măreței opere de edifi
care a socialismului în patria 
noastră, minerii Văii Jiului, e- 
nergeticienii, constructorii, ce
feriștii — toți oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, au în
scris adevărate fapte de eroism 
în muncă pentru îndeplinirea 
planului și angajamentelor de 
întrecere, dînd o importantă 
contribuție la înlăturarea ur
mărilor negative lăsate de ca
lamitățile naturale pe trupul e- 
conomiei naționale. Minerii și 
preparatorii din bazin au furni
zat centrelor siderurgice, u- 
zinelor cocso-chimice și unități
lor energeticii românești peste 
50 000 tone de cărbune peste 
sarcina anuală. In acest mare 
concert al vredniciei minerești 
și-au înscris numele colectivele 
minelor Lupeni cu peste 60 000 
tone cărbune extrase suplimen
tar, Paroșeni cu 25 000 tone, 
Petrila cu aproape 14 000 
tone. Bilanțul încheiat pe 
anul trecut de unitățile Cen
tralei cărbunelui Petroșani este 
cu atît mai valoros cu cît el 
cuprinde și alte fapte deosebit 
de semnificative: îndeplinirea 
sarcinilor ultimului an al cin
cinalului 1966 — 1970 cu cinci 
zile mai devreme la producția 
globală și marfă, depășirea in
dicatorului productivității mun
cii cu 2,5 la sută, realizarea u- 
nui volum de beneficii de 
milioane lei — 
mai mult decît 
asumat.

Cot la cot cu 
umărul la asigurarea fluxului 
de energie pentru marile com
binate și uzine românești, 
vrednicii energeticieni ai Pa- 
roșeniului. Din inima de oțel și 
foc a centralei termoelectrice 
de la Paroșeni au fost furnizate 
în anul trecut sistemului ener
getic național 2,161 milioane

pentru ducerea la 
a sarcinilor trasate 
privind creșterea 

de cărbune, dezvol-

25 
cu 14 milioane 

angajamentul

minerii, au pus

378 000 Iei 
plus pen- 
lucrătorii

func- 
cele

a pus în 
totalitate 
industriale pla

care : Fabrica de

MWh energie electrică, îndepli- 
nindu-se integral graficul de 
putere cerut de dispecerul e- 
nergetic național,iar colectivul 
energeticienilor a reușit să e- 
conomisească totodată cantita
tea de 9 121 tone combustibil 
convențional. Se înscriu, de a- 
semenea, prestigioase în bilanțul 
de realizări : depășirea sarcini
lor de plan cu 4,8 tone fire de 
mătase și 16,8 tone sfoară de 
viscoză de calitate superioară 
de către colectivul F. F. A. 
„Viscoza" Lupeni ; cele 30 000 
tone de calcar metalurgic date 
peste prevederi de către colec
tivul carierei Bănița ; 150 000 
Iei depășire a planului de ex
port de către U.E.L. Petroșani : 
cei aproape 3 000 mc peste plan 
Ia agregate de carieră, 806 000 lei 
la mobilă, precum și 
la produse livrate în 
tru export de către 
din industria locală.

Merite deosebite au avut în 
activitatea lor și constructorii 
Văii Jiului. Depunînd strădanii 
pentru a-și spori aportul la ri
dicarea municipiului nostru Ia 
cote superioare din punct de 
vedere economic și social, co
lectivul constructorilor din ca
drul șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. a realizat planul de 
producție și 
țiune în 
76 obiective 
nificate între
brichete Coroești, instalația de 
extracție a puțului de aeraj 
nr. 2 și instalația provizorie de 
săpare a puțului principal Li- 
vezeni, turnul și casa mașinii 
de extracție a puțului de aeraj 
est Uricani etc.

In palmaresul realizărilor 
dobîndite pe vastul șantier al 
edificării chipului dinamic și 
modern al Văii Jiului de azi, 
un loc de incontestabilă pres
tanță îl ocupă succesele harni
cului colectiv al constructorilor 
de obiective social-culturale. 
Colectivul constructorilor din 
cadrul Grupului de șantiere al 
T.C.H. a realizat în orașele 
municipiului 1343 de aparta
mente, față de 1 320 planificate, 
a înălțat și predat beneficiari
lor modernul cămin pentru 
minerii nefamiliști de la Vul
can și un număr de 3 cantine 
tot pentru mineri, liceul nou 
din Petroșani, clubul-cinemato- 
graf din orașul Uricani, a- 
limentarea cu apă la Aninoasa 
și alte obiective social-culturale.

Realizări importante au în
scris, de asemenea, în bilanțul 
anului încheiat, metalurgiștii 
de la U.U.M.P., muncitorii fo
restieri, constructorii de pe 
șantierele I.L.H.S. Uricani, 
17 C.F.R. și I.C.F. Cimpa, ce
feriștii și ceilalți muncitori din 
transporturi, lucrătorii din u- 
nitățile de deservire publică

șepielului
Recensămîntul animalelor 

domestice se află în plină 
desfășurare în întreg cuprin
sul municipiului. In toate 
localitățile acționează pe te
ren recenzori și echipe de 
control ale consiliilor popu
lare. In vederea înregistrării

corecte a tuturor efectivelor, 
toți cetățenii care posedă a- 
nimale sînt datori să declare 
numărul acestora spre a asi
gura condițiile necesare a- 
doptării unor măsuri eficien
te dezvoltării șeptelului de a- 
nimale în viitor.

Aruncînd o scurtă privire 
retrospectivă asupra obiective
lor atinse de-a lungul interva
lului amintit, se poate afirma 
cu certitudine că, în ultimii 
cinci ani, s-a înfăptuit un pro
gres calitativ elocvent în toa
te compartimentele de activi
tate, în ceea ce privește atît 
mecanizarea unor operații din 
subteran și de la suprafața 
minelor, aplicarea cu succes a 
procedeelor tehnologice noi, 
moderne* cît și asigurarea pen
tru mineri a unor condiții me
reu mai bune de desfășurare a 
muncii.

Deși antrenat în atmosfera 
febrilă a începutului de an nou 
și de cincinal, care pune în 
față sarcini și cerințe sporite, 
tov. ing. Gheorghe Iliescu, di
rectorul tehnic cu producția din 
cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani, a avut bunăvoința 
să ne asculte întrebările și să 
ne răspundă la ele. Redăm 
succint discuția purtată pe 
marginea realizărilor din mi
neritul Văii Jiului în cincina
lul 1966—1970 :

— In ce constau — după pă
rerea dv. — principalele coor
donate pe care s-a desfășurat 
activitatea de extracție a căr
bunelui in cincinalul a cărei 
linie de bilanț se trage acum ?

— Activitatea bazinului car
bonifer al Văii Jiului, în in
tervalul de timp 1966—1970, 
s-a desfășurat în baza indica
țiilor date de conducerea par
tidului, a sarcinilor care ne-au 
revenit prin hotărîrile congre
selor al IX-lea și al X-lea. 
Creșterea extracției de căr
bune a avut loc pe două linii ! 
una o constituie aplicarea și 
modernizarea minelor vechi, eu 
tradiție puternică, iar alta o 
Reprezintă intrarea în funcțiu-

ne a unor cîmpuri miniere 
noi. Am căutat să punem în 
valoare rezerve proaspete și 
bogate la alte orizonturi des
chise către inima adîncului și 
am urmărit cu perseverență 
modernizarea proceselor de 
muncă de la fronturile de lu
cru, în vederea sporirii capaci
tății productive pe abataj. Dacă 
la începutul cincinalului trecut 
nu extrăgeam încă, pe bazin 
6 milioane de tone de cărbune 
brut, în 1970 am ajuns la o 
producție de peste 7,8 milioa
ne tone. Atît la minele vechi, 
cît și la cele noi, s-a insistat 
pe modernizarea proceselor de 
lucru și la săparea lucrărilor 
miniere, într-un cuvînt la toate 
activitățile care concură la 
realizarea sarcinilor avute, la 
cumularea unor îmbunătățiri 
de esență care să se reflecte 
în mărirea producției de căr
bune, în creșterea productivi
tății muncii, în reducerea pre
țului de cost.

— Ați putea estima bilanțul 
în această privință ?

— Productivitatea muncii a 
înregistrat un salt frumos de 
la cea, 1,3 tone/post în 1966 
la peste 1,6 tone/post în 1970. 
De menționat că unele dintre 
minele, noastre au depășit, deja, 
productivitatea de 1,8 tone pe 
post, iar E. M. Paroșeni a re
alizat în ultimul semestru al 
cincinalului încheiat un ran
dament de peste 2 tone pe 
post...

— Aici „vorbește" și com
plexul de abataj OMKT intro
dus recent...

Desigur, și pe această cale 
vom merge și de acum înain-

Ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

Căutătorii incalculabilelor 
comori ale zăcămintelor de 
„diamante negre" din subso
lul Văii Jiului — sondorii — 
s-au întîlnit cu noul an 1971 
prezenți la posturi. Firul 
muncii lor a continuat ne
întrerupt peste hotarul anu
lui vechi și a celui nou, din- 
tr-un cincinal în celălalt. 
Fie că a plouat și a biciuit 
vîntul, fie că a nins și a fost 
îngheț, vrednicii sondori ai 
Secției de prospecțiuni și 
explorări Valea Jiului și-au 
făcut simțită intens prezen
ța la toate cele zece locații. 
Datorită dîrzeniei cu care 
brigăzile de sondori au în
fruntat capriciile iernii, en
tuziasmului și elanului cu 
care ele au muncit, sapele 
coloanelor de foraj ale son
delor răspîndite prin coclau
rile și văile de la poalele 
Retezatului s-au „înșurubat" 
lacome și sigure în roci, a-

START 
RODNIC 

la explorarea 
bogățiilor 
subsolului

vansînd zeci și zeci de metri 
în măruntaiele pămîntului, 
în căutarea stratelor bogate 
de cărbune din zona Cîmpu 
lui Neag. In primele trei 
zile de muncă sondorii sec
ției au forat 55 ml, realizînd 
integral planul fizic la zi. 
Desfășurarea lucrului a de
curs perfect, normal, fără 
nici un fel de eveniment ne
prevăzut, fără nici o defec
țiune la instalații. Toate cele 
zece brigăzi de sondori — 
făcînd o prezență la serviciu 
de sută la sută, învingînd 
Vitregia vremii și „bătîn- 
du-se“ aprig cu duritatea ex
cesivă a rocilor din actualul 
perimetru de foraj — au în
scris rezultate meritorii în 
bilanțul activității din pri
mele zile ale noului an și 
cincinal. Se cuvine însă 
făcută totuși o mențiune spe
cială pentru două dintre bri
găzi. In ciuda faptului că 
sonda nr. 5 855 — sondori 
șefi Constantin Fusu, Nicolae

I. BALAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Filme în
Cinecluburile din 

Jiului se pregătesc 
pentru a

Valea 
intens 

participa la cel 
de-al II-lea Festival național 
al cinecluburilor. Pînă la 15 
ianuarie, cînd a fost stabilită

pregătire
diata selecției pentru faza pe 
țară, cineamatorii din muni
cipiu vor realiza numeroase 
scurt metraje artistice, de 
actualități, pe teme satirice 
și de educație.

partidului, 
noastre 
făcute 

unitate

,,Cîntare omului"
Membrii formațiilor de tea

tru, muzică ușoară și popu
lară, brigadă, colectivul de 
recitatori de la Casa de cul
tură din Petroșani pregătesc 
poemul „Cîntare omului". Cu- 
prinzînd versuri de poeți 
contemporani, muzică, frag
mente din lucrări dramatice, 
poemul va fi un omagiu adus 
partidului la cea de-a 50-a 
aniversare a sa.

Orașul unei istorii 
palpabile

etc. Eforturile, rodnicia muncii 
tuturor colectivelor, a cărei 
valori a dobîndit creșteri ines
timabile datorită conducerii cu 
competență a activității econo
mice de către organizațiile de 
partid, s-au materializat în 
realizarea sarcinilor revenite pe 
ansamblul municipiului în pro
porție de 101,4 la sută la pro
ducția globală și de 102 la sută 
la producția marfă vîndută și 
încasată.

Am pășit în noul an și în a- 
celași timp în noul cincinal cu 
optimism și încredere justifica
tă. Avem forțele necesare, a- 
vem baza materială asigurată 
pentru a da viață cu deplin 
succes sarcinilor economice 
mobilizatoare trasate de Con
gresul al X-Iea al
Succesele colectivelor 
de muncă, pregătirile 
din timp în fiecare 
constituie o temelie solidă de 
pe care își ia startul activitatea 
economică și din toate dome
niile vieții. In toate 
derile și colectivele 
s-au făcut pregătiri 
temeinice, cu toată 
bilitatea, pentru că sîntem de
plin conștienți de sarcinile și- 
reșponsabilitățile mari ce ne 
stau în față. In lumina indica
țiilor din Expunerea secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, fă
cută Ia ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.B. și a 
guvernului din 25 
1970 si Ia plenara 
P.C.R. 
trebui 
noului 
litativ 
spectele. Ne angajează la 
ceasta sarcinile sporite ce 
avem de îndeplinit.

Așa cum a reieșit din Expu
nere, economia națională se va 
dezvolta într-un ritm susținut, 
pentru a permite consolidarea 
progresului în întreaga econo
mie. In contextul acestor țeluri 
și sarcini, în industria munici
piului nostru se prevede înfăp
tuirea unor obiective de mare 
însemnătate în noua etapă a 
construcției socialiste. In viito
rul cincinal, producția globală 
industrială ce revine munici
piului nostru va atinge nivelul 
a 3,63 miliarde lei în anul 
1975, ceea ce reprezintă o cre
ștere de 22,7 la sută. Producția 
de cărbune extrasă din minele 
Văii Jiului va crește continuu, 
ajungind în 1975 la 11,9 mili
oane tone, ceea ce reprezintă 
o creștere de 41,5 Ia sută în a- 
nul 1975 față de 1970. In 
cinci ani ai cincinalului, 
mează să se extragă 51,9 
lioane tone de cărbune, cu 
ritm mediu de creștere a pro-

întreprin
de muncă 
din timp, 
responsa-

noiembrie 
C. C. al 

din 16 decembrie 1970, va 
să desfășurăm în etapa 
cincinal o activitate ca- 
superioară sub toate a- 

a- 
le

cei 
ur- 
mi- 
un

(Continuare în pag. a 3-a)

PRACTICA STUDENȚEASCA
pe coordonate majore (I)

In formarea complexă a vii
toarelor cadre minerești, cu 
înaltă calificare și specializare, 
un loc important îl ocupă prac
tica de producție. Numai prin 
această modalitate concretă de 
manifestare, pregătirea teoretică 
își află rostul ei, adevărat, e- 
sențial.

Raportate la actualele exi
gențe, forma organizatorică pre
zentă a practicii de producție 
și conținutul ei prezintă însă 
lipsuri importante. Principalele 
lipsuri sînt cauzate de felul 
organizării acesteia pe ansam
blul. învățămîntului superior, 
iar altele se datoresc modului 
în care institutul nostru a des
fășurat practica.

Legea învățămîntului, prin 
care se reglementează durata, 
organizarea și conținutul pro
cesului de învățămînt, impune 
o creștere a ponderii activită
ților practice. Actuala structu
ră a planurilor de învățămînt 
prevede un număr de ore des
tinate pregătirii teoretice de 
bază și de specialitate aproxi
mativ egal cu numărul de ore 
afectate activităților practice. 
Ministerul învățămîntului pre
conizează îmbunătățirea în con
tinuare, a acestui raport, con
comitent cu intensificarea par
ticipării studenților la activita
tea din cercurile de cercetare 
științifică, precum și — în ca
zul studenților din anii mari 
— în cadrul programului de 
cercetare al catedrelor, alături 
de cadrele didactice.

Practica în producție repre
zintă în general 9 la sută din

Conf. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU, 
prorectorul Institutului de mine Petroșani

totalul fondului de ore din pla
nurile de învățămînt ale in
stitutului. Pentru viitor, se im
pune însă atît o creștere a fon
dului de ore aferente activității 
practice în producție cît și a- 
doptarea unui ansamblu de 
măsuri unitare menite să ducă 
la îmbunătățirea continuă a 
practicii studenților, să asigu
re acesteia un conținut diferen
țiat, în funcție, pe de-o parte, 
de specificul domeniilor de ac
tivitate și de natura locului 
de producție a viitorului in
giner, iar pe de altă parte, 
de stadiul pregătirii teoretice 
a studenților și de posibilită
țile întreprinderilor și institu
țiilor de a-i repartiza pe aceș
tia în locuri de muncă cores
punzătoare. Este absolut nece
sar ca practica studenților să 
devină o pîrghie importantă a 
procesului instructiv-educativ și 
să contribuie la formarea și 
dezvoltarea conștiinței cetățe
nești a viitorilor specialiști.

Inginerul de mine și electro
mecanic minier, cu o pregătire 
universitară, trebuie să pri
mească o viziune de ansamblu, 
care să-i dea capacitatea de a 
cuprinde problemele miniere, în 
întreaga lor complexitate. In 
producție se va ocupa de pro
bleme de concepție și orien
tare — cercetare, proiectare, 
planificare, organizare științifi
că, formare de cadre de spe

cialiști etc., dar nu are posi
bilitatea ca la facultate să a- 
profundeze fiecare element teh
nologic la nivel operativ.

In cuvîntul său la deschide
rea noului an universitar, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat din nou necesitatea 
asigurării unei mai strînse le
gături între școală și viață, în-

(Continuare în pag. a 3-a)

Iernile Leningradului, co
pleșite de lințiliile albe ale 
zăpezilor, sînt tot atîtea a- 
notimpuri evocatoare. Intre 
Nevski Prospekt și Cîmpul 
lui Marte, între căsuța din 
lemn a lui Petru cel Mare 
și caii de la capetele podu
lui Anicikovski, simbolizînd 
ridicarea în două picioare a 
Rusiei, între Palatul de Iar
nă prin porțile căruia s-au 
revărsat întîiele valuri ale 
Revoluției din Octombrie și 
catedrala Isaakiev, pe ale că
rei înalte platforme, în tim
pul celui de-al doilea război 
mondial, și-au rotit întune
catele țevi bateriile de ar
tilerie antiaeriană, zdrobind 
asalturile furibunde ale a- 
viației fasciste, istoria se o- 
feră înțelegerii asemeni unui 
cristal de sinteză, aparent 
contradictorie și, totuși, uni
tară în toate compartimentele 
ei. Pentru că Leningradul, 
înainte de a fi un mare oraș

și unul dintre cele mai im
portante porturi ale Mării 
Baltice, include în structura 
maiestuoasă a monumentelor 
sale caligrafia inefabilă a- 
cum a unor evenimente cru
ciale, atît pentru istoria po
porului rus, cît și pentru is
toria umanității.

I. P.

(Continuare în pag. a 4-a)
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să asigure prezența acestora la
ședințele de pregătire și să-i
mobilizeze la o muncă mai ac
tivă.

Asigurarea intervențiilor o-
perative și eficace în caz de
nevoie are un rol deosebit. 
Aceasta presupune o bună in
struire a membrilor formațiilor 
civile de pompieri, o ridicare 
a măiestriei lor profesionale.

In dotarea formațiilor p.c.i. 
din exploatările miniere ale 
Văii Jiului există astăzi o teh
nică modernă, care trebuie bi
ne întreținută și exploatată. 
Aceasta presupune o grijă deo
sebită pentru adăpostirea, în
treținerea și folosirea ei cu 
maximum de randament.

Iată, dar, care sînt sarcinile 
cele mai importante pentru a- 
sigurarea pazei contra incen
diilor în anul 1971. Pentru ca 
aceste sarcini să fie îndeplini
te se cer eforturi sporite atît 
din partea conducerilor obiec
tivelor, Centralei cărbunelui, 
comisiilor tehnice, formațiilor 
civile de pompieri, cît și din 
partea tuturor șefilor de sec
ții, ateliere, depozite, a tuturor 
salariaților.

Activitatea tuturor trebuie 
să se concretizeze în primul 
rînd în permanenta înlăturare 
a cauzelor și reducerea la 
maximum a pagubelor, provocate 
de acestea, ridicînd astfel paza 
contra incendiilor la nivelul 
cerințelor impuse de dezvolta
rea multilaterală a economiei 
noastre naționale.

Punînd în centrul întregii 
noastre activități lupta pentru 
apărarea cît mai deplină îm
potriva incendiilor, a vieților 
omenești și bunurilor materi
ale, să unim eforturile noas
tre cu ale întregului popor pen
tru a îndeplini cu succes misi
unile încredințate.

AMPRENTELE DĂRUIRII
Dialogul nostru se desfă

șoară într-o încăpere 
transformată ad-hoc în 

birou pe unul din palierele nou
lui complex administrativ al 
tinerei mine Livezeni. Interlo
cutorul, abia coborit din tur
nul puțului de extracție are 
obrajii roșii, bătuți de vînt, 
pișcați de frigul acestei ierni 
capricioase. Se uită la ceas, se 
așează preocupat pe un scaun 
ți cu o notă de neastîmpăr în 
glas îsi motivează starea:

— Sintem în alertă. Fixăm 
mașina de extracție multica- 
blu în turnul puțului auxiliar. 
Deocamdată abia montăm șaiba 
înclinată. Or, zilele-s numărate.

Avem de-a face cu un om al 
neastîmpărului, mereu zorit de 
imperativele termenelor, de iu
reșul trepidant al vieții de șan
tier. De constructorul teceme- 
mist, de șeful de echipă, de 
comunistul Ion Traistă e vor
ba. Un nume, un om legat prin 
dăruirea și iscusința sa de mai 
toate obiectivele industriale ce 
au îmbogățit în ultimii zece 
ani peisajul Văii Jiului.

A debutat la t'oroești, pe 
marea scenă deschisă a edifi
cării modernei preparatii de 
cărbune. După această premie
ră, viața, ritmul trepidant al 
construcțiilor 1 au solicitat con
tinuu Participă efectiv la ridi
carea noilor obiective industria
le de la exploatările miniere 
ale Văii Jiului: a turnului pu
țului 3 și a complexului admi
nistrativ de la Uricani, a tur
nului de extracție de la Vul
can, a fabricii de brichete de 
la Coroești. Din toamna lui 
196!) se află aici, la Livezeni, 
la deschiderea minei mezine a 
Văii Jiului. Echipa lui și-a a- 
dus contribuția la construirea 
atelierului de fasonat lemn, a 
centralelor termice și de pom
pe, a sta(iei de sortare și de 
însilozare, a grupului social, la

amenajarea casei mașinii pu
țului auxiliar.

— Aici vom rămîne pînă-n 
1972 — anul cînd noua și mo
derna mină Livezeni va trebui 
să intre în funcțiune defini
tiv. In prezent, facem totul 
spre a pregăti minerilor con
diții optime pentru a munci cu 
spor, pentru a smulge admeuri- 
lor cărbune cît mai mult.

...Alături de zidarii, monto- 
rii, fierar-betoniștii și instalato
rii lotului, alături de construc
torii inimoși ai acestui șan
tier, echipa de dulgheri a lui 
Ion Traistă se afirmă cu pri
sosință prin dăruirea, inițiati
va și priceperea cu care parti
cipă la darea în funcțiune a 
noului izvor al „aurului negru' 
aflat în curs de dezăgăzuire 
în adîncurile Livezeniului. Cei 
22 de oameni ai echipei, in 
frunte cu șeful lor, sînt pre- 
zenți zi de zi, fie viscol sau 
arșiță, ger sau căldură cani
culară. pe schelele construcții
lor ce se conturează în Lunca 
Livezeniului, paralel cu marea 
metamorfoză subterană ce o 
desăvîrșesc cu atita dîrzenie 
minerii lui Bartha și Demeter, 
pentru deschiderea cîmpurilor 
de cărbune.

Anul în care am pășit, apro
pie și mai mult termenul sca
dențelor. In timp ce minerii 
vor construi noi orizonturi, noi 
drumuri subterane spre bogă
țiile adîncurilor, constructorii 
vor construi noi obiective in
dispensabile funcționării noii 
exnloatări

Va fi lotul tecememiștilor Ia 
înălțime ?

Experiența, roadele anului 
trecut, ale cărei sarcini le-au 
terminat încă din 31 octombrie 
1970, anul de care s-au des
părțit cu o depășire valorică 
de plan de peste 165 000 lei, 
prezintă certitudini sigure.

I. Dk.

rupșorul gingaș, fraged, 
face, prin culoarea ro
ză a lui, un contrast

• cromatic cu cearșeafurile albe 
1 între care e întins. Căpșorul 
1 mic al Măriucăi, cu ochișori 
[ negri, vioi, privește cu încre-

dere copilărească la „nenea doc
torii" care, aplecați asupra ei, 
îi vorbesc cu glas cald, încu
rajator. Doar e fată „mare“ 

. — are 7 ani — și nu trebuie

. să se teamă de 
, Ies acum cînd 
( de operație I
( ...Da, știe și ea; unul din
) ochișorii ei, mici ca niște bo- 
> bițe negre — cel stîng — pri- 
I vește cruciș... Defect fizic ce 
» revarsă multă amărăciune în 
) suflet...
I Doar colegi de-ai ei de școa

lă, copii cu care se juca în 
I îndepărtata comună Lelești 
I din Gorj, au rîs uneori de
• ea, că se uită cruciș; s-a pri-
• vit și ea de atîtea ori în o-
• glindă, forțîndu-și ochiul să 
, privească drept. Degeaba. Tă- 
' ticul
l talul
• nea

care
I loc 1
I a venit cu tăticu și mămica...

nimic, mai a- 
este pe masa

ei însă, a auzit că la spi- 
din Petroșani sînt „ne- 

doctori11 foarte pricepuți 
pot să-i._ pună ochii Ia 
Și, plină de încredere,

In micuța sală de opera
ție a secției oftalmolo
gie, zorul calm, plin de 

siguranță al personalului me-

dical, pregătește cu rapiditate 
totul : instrumentarul, pansa
mentele etc.

începe 1...
...Nenea doctoru’ (cum îi 

spune eu candoare copilăreas
că, micuța Măriuca medicului 
dr. Iosif Eșanu), începe operația 
ajutat și asistat de medicul Ni- 
colae Marian, medic oftalmo
log. Se face prima incizie:

MÎINI DE AUR

ine poate oare reda în 
cîteva cuvint^ multitu
dinea aspr telor opera- 

maximă, 
și optimistă 

se lucrează pentru co- 
unui defect al natu-

ției, grija, atenția 
precizia calmă 
cu care 
rijarea 
rii ? !

Dar,
fețișoara ei drăgălașă, va a- 
vea ochișorii așezați normal. 
Ea, încă adormită pe masa

Măriuca va fi bine,

pentru el înșiși: operația a 
reușit 1 Cuvîntul de alint al 
copiilor, „nenea doctor", cu
prinde parcă, prin gingășia, 
candoarea și prospețimea nai
vității, toată recunoștința fier
binte pentru acești minunați 
oameni în halate albe, care 
le corijează defectele vederii.

I

pentru un scop nobil
ochiul stîng, cel în cauză, este 
„degajat" din învelișul orbi
tei în partea dinăuntru. Apoi, 
cu mișcări calme, extrem de 
fine, este desprins mușchiul ca
re mișcă ochiul din partea 
aceea — și fiind mai scurt, 
ține ochiul tras înăuntru (stra
bism). Pe urmă se face o tă
ietură, aproape invizibilă. în 
corpul ochiului și, cu cusături 
speciale, minusculul mușchi 
este ,.prins" cu un centimetru 
mai jos — tocmai distanța 
necesară ca ochiul să priveas
că de acum încolo drept îna
inte, cum este normal.

de operație, nu vede broboa
nele de sudoare de pe fețele 
medicilor Eșanu, Marian și 
Samoilă, îngrijorarea încorda
tă 
lor
re 
tul

a asistentei, a infirmiere- 
și surorilor medicale ca- 
s-au străduit să facă to- 
pentru ea. Poate oare ci

neva retrăi tensiunea interioa
ră a acestor specialiști, cu 
mîini de aur. încordarea ner
voasă care-i consumă în acele 
lungi ceasuri de pregătire mi
găloasă și execuție minuțioasă 
a unei operații de ochi ? Ce 
puternică este zvîcnirea de bu
curie a inimii cînd — în fi
nal— scoțînd pacientului ul
timul pansament. își spun

REVISTĂ ȘCOLARA
„cosmodrom spre sfere luminate"

Secția de oftalmologie a 
Spitalului unificat Pe
troșani și-a cucerit un 

renume bine meritat : aici vin 
cu încredere la tratament și 
pentru efectuarea diferitelor 
operații oftalmologice atît pa- 
cienți din bazinul nostru car 
bonifer, județul Hunedoara, 
cît și din diverse colțuri ale 
țării Suceava. Brăila, Oradea 
etc. In zece ani, s-au efectuat 
aici cca. 3 200 operații diver
se; numai anul trecut au fost 
înregistrate circa 600 internări 
și aproape 350 intervenții o- 
peratorii — cu aproape o sută 
mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului 1969. Și Mă- 
riuca, (Pirvulescu Maria) din 
Gorj este doar una din sutele 
de căzui-' asemănătoare 1

Lumina ochilor — ce 
poate fi mai prețios ? 
Acești oameni minu

nați, cu mîini de aur, s-au 
dăruit unui scop nobil, pen
tru care merită toată prețui 
rea '

st. puiu

Magazin 
redeschis

In curînd, un nou maga
zin de vînzare a produselor 
alimentare va fi redeschis,, 
după o radicală renovare. 
Este vorba de magazinul si
tuat pe strada Karl Marx în 
apropierea stației C.F.R.. ale 
cărui spații de desfacere și 
depozitare au fost lărgite 
considerabil.

Renovarea unității se în
scrie în preocupările condu
cerii O.C.L. Alimentara de 
a asigura dezvoltarea conti
nuă a rețelei de desfacere în 
cartierele periferice.

CE SE ÎNTIMPLĂ LA FABRICA DE
Marți, 5 ianuarie, Fabrica 

de lapte și produse lactate 
din Livezeni nu a onorat 
comanda de lapte către 
O.C.L. Alimentara decît în 
proporție de 30 la sută. 
Cauza ? „S-a defectat stația 
de îmbuteliere a laptelui la 
sticle11. O defecțiune minoră 
(posibilă doar acolo unde în
treținerea și revizia perio
dică a utilajelor se petrec 
numai scriptic, în planurile 
de măsuri) a perturbat în
tregul proces de îmbutelie
re. Intrați în alertă, mai-ma- 
rii tehnicieni ai fabricii au 
alergat de îndată prin ve
cini, cu jalba, să li se re
pare o rotiță, două.

Curios este, însă, faptul că 
o dată eu stația de îmbute
liere s-a „defectat” și spiri
tul gospodăresc al altor com 
partimente din cadrul făliri 
cii.

— Cum livrați laptele 
atunci cînd se defectează 
stația ? au fost întrebați to
varășii de la Livezeni.

— In bidoane — a sunat 
simplu și sigur răspunsul.

— Aveți bidoane ?
— Sigur că avem.
— Și ce mai așteptați ? 

Livrați-1 în bidoane 1
— Păi, să vedeți, avem bi

doane dar... n-avem. Ele se 
află pe rețea, trebuie să 
Ie ridicăm de la unități.

Deci, stația e defectă, hi-

IAPTE ?
daunele sînt împrăștiate pe 
rețea, laptele lipsește din

■ aiul consumatorilor, ma
teria primă stochează în fa
brică, planul nu se realizea
ză nici la fabrică, nici în 
magazine... Cu alte cuvinte, 
treaba merge „strună" 1

Consumatorii de lapte din 
Valea Jiului — între care 
numeroși mineri și munci
tori — așteaptă un răspuns 
ferm din partea întreprin
derii care tutelează fabrica 
de la Livezeni. Un răspuns 
din care să rezulte că nume
roaselor neajunsuri create 
bunei deserviri li se vor pune 
capăt într-un timp, .cît mai 
scurt.

I

Feerie în alb-negru

In practica pedagogică româ
nească revistele școlare au o 
veche și prestigioasă tradiție, 
reluată de cîțiva ani la o scară 
superioară și în condiții gra
fice deosebite. Apar astăzi pe 
tot cuprinsul țării aproximativ 
două sute de astfel de publi
cații, mărturii ale talentului, o- 
riginalității, maturității precoce 
a elevilor și a preocupării sus
ținute, sincere, a cadrelor di
dactice. Litera tipărită impune 
respect, pretinde exigență spo
rită, stimulînd în același tim,p 
capacitatea creatoare, mîndria 
tinerilor semnatari ai articole
lor și rubricilor, angajîndu-i 
într-o continuă emulație și do
rință de afirmare.

In Valea Jiului, revistele șco
lare și-au făcut apariția în a- 
nul 1966, o dată cu editarea pu
blicației „De juventute11 a Li
ceului Vulcan. De atunci și 
pînă astăzi asistăm la o ade
vărată întrecere — am putea 
zice — între școli în editarea 
unor reviste interesante și va
riate din punct de vedere al 
conținutului și graficii. O su
mară privire asupra lor ne re
levă existența a două tipuri de 
reviste școlare în municipiul 
nostru : în primul tip încadrăm 
publicațiile care creionează 
multiple aspecte ale preocupă
rilor înstructiv-educative dintr-o 
școală (de pildă i „Brățara de 
aur", „De juventute11, „Spre 
înălțimi11), iar în al doilea tip 
publicațiile cu profil literar de
clarat (de exemplu „Noi11, „Măr
turisiri literare" și recentul 
„Endymion11). Fiecare din aceste 
două tipuri prezintă avantaje 
și dezavantaje, care trebuie bi
ne cumpănite înaintea stabili
rii profilului unei viitoare pu
blicații școlare. Revistele din 
primul tip oferă un mare și 
esențial avantaj i ele antrenea
ză numeroși elevi cu înclinații 
dintre cele mai diferite, atin- 
gînd în felul acesta mult mai 
bine scopul educativ presupus 
de o astfel de întreprindere. 
Cele din al doilea tip limi
tează accesul doritorilor la pa
gina tipărită, interesînd numai 
un grup, oarecum, restrîns de

elevi care au, sau cîteodată cred 
că au, înclinații spre litera
tură. E adevărat că cei cu 
preocupări literare se pot „des
fășura" în voie în spațiul ge
neros pe care-1 au la dispozi
ție în aceste reviste literare, 
iar cei cu adevărat înzestrați 
pot atrage mai bine atenția a- 
supra creației lor. Ceea ce nu 
e puțin. In ceea ce ne pri
vește, ne declarăm totuși pen
tru primul tip de revistă din 
considerentul că, așa cum sus
țineam mai sus, oferă mai mul
tor elevi posibilitatea afirmării, 
prezentînd și preocupările unei 
școli din mai multe unghiuri 
de vedere. Și apoi, să recu
noaștem, în Valea Jiului există 
o orientare generală pregnantă 
în primul rînd spre știință și 
tehnică.

Aceste gânduri ne-au fost is
cate de două recente apariții i 
nr. 4 al revistei petrilene „Spre 
înălțimi" și nr. 1 al noii re
viste a Liceului Vulcan „En
dymion".

Recentul număr al revistei 
cultural-științifice ..Spre înăl
țimi" editată de Școala gene
rală nr. 1 Petrila (prima pu
blicație tipărită a unei școli 
generale din Valea Jiului), con
ține și de această dată un su
mar cuprinzător din care nu 
lipsesc reportajele, încercările 
literare, însemnările cu carac
ter științific, problemele distrac
tive. Interesante sînt materia
lele intitulate „Despărțirea de 
cravată11, „Pe urmele strămo
șilor noștri11, „Simțămintele li
nei președinte11, „Pe drumuri de 
munte11, multe din poeziile ru
bricii „Muguri în soare11. In 
rest, întîlnim materiale despre 
diverse domenii ale culturii și 
științei care dau revistei aspectul 
unui magazin. Mărturisim că 
așteptăm ca această publicație 
(și altele similare) să abordeze 
cît mai multe aspecte din ac
tivitatea imediată a elevilor, 
fapte care individualizează o 
școală și care pot crea origi
nalitate pregnantă conținutului 
paginilor. Pentru că, așa cum 
afirmam și cu alt prilej, e ha
zardat să obligăm pe elevi să

scrie despre probleme care îi 
depășesc și care, oricum, sînt 
mult mai bine tratate în ma
nualele lor școlare, fără a mai 
vorbi de lucrările de specia
litate. Asta nu înseamnă că re
vistele școlare trebuie să fie 
monotone: această monotonie 
poate fi depășită prin surprin
derea unor preocupări diverse 
din timpul orelor de clasă, de 
laborator, din activitățile pio
nierești și pasiunile roditoare 
ale elevilor. Evident, materia
lele cu aspect de magazin e 
bine să fie prezente în cadrul 
unei rubrici speciale, însă ele 
nu trebuie să primeze. O obser
vație de amănunt, nu e cazul 
să specificăm în fața fiecărei 
semnături cuvîntul „elevul" din 
moment ce e menționată clasa 
sub semnătură.

Primul număr al revistei li
terare „Endymion11 se prezintă 
într-o haină grafică plăcută și 
cu o impresionantă bogăție de 
materiale. Faptul că revista 
„De juventute" a fost abando
nată în favoarea noii publica
ții ne aduce aminte de ope
rația similară petrecută cu un 
an-doi în urmă la Liceul Pe
troșani, unde vechea publica
ție „Laboramus" a fost pără
sită, apărînd în locul ei eea 
intitulată „Mărturisiri literaro". 
Se pare că aceste „remanieri" 
se transformă într-o modă. Și 
atunci cum se mai poate cris
taliza o tradiție ? Dar să a- 
runcăm o sumară privire asu
pra conținutului noii reviste. 
Un avertisment plin de poe
zie deschide publicația lămurin- 
du-d numele și rostul, după ca
re este inserat un scurt dar 
cald cuvînt de salut adresat 
de poetul Marin Sorescu ini
moșilor profesori și elevi de la 
Liceul din Vulcan care au „pre
gătit cu exemplară rîvnă o 
revistă de ținută înaltă, intelec
tuală și morală11. Rubrica „Per 
aspera ad astra" cuprinde rîn- 
duri adresate elevilor de către 
prof. univ. loan Ursu, membru 
corespondent al Academiei. In 
cuvinte pline de sevă, cunoscu
tul fizician evocă anii săi de 
școală, eforturile permanente 
care l-au condus pe drumu
rile științei pînă la culmea pe 
care se află astăzi.

Rubrica „Rupte din visări se
nine11 înglobează o serie de 
poezii, proze scurte, amintiri, 
epigrame, rămînînd fără îndo
ială punctul de rezistență al

noii publicații. Se cuvine a re
marca pașii viguroși pe calea 
profil liric pregnant parcurși 
de Victor Durnea. Versurile sale 
au cîștigat în profunzime tră- 
dînd un lirism îndelung decan
tat. Fără umbră de sfială, tî- 
nărul poet abordează singulare 
trăiri într-un „șoc11 metaforic 
revelator pentru stadiul în care 
se află acum. Ecouri vagi din 
Eminescu. Nichila Stănescu, 
Marin Sorescu, se mai fac sim
țite coborînd uneori tonusul 
afirmării și cristalizării unui 
liric fără însă a-i afecta în e- 
sență. Ti recomandăm o mai 
mare atenție la „împerecherea1 * * * * * * ** 
cuvintelor, deoarece am întîl- 
nit și versuri în care sensurile 
nu se convertesc în metafore, 
rămînînd simple bizarerii. De 
exemplu : „întind o mînă su
prem efort / fără scheletul de 
cobalt" (s. n.), „rugină echi
vocă11 etc. De asemenea, su
pără unele ticuri verbale, prin
tre care : întors, nemoar
te, premoarte, timpanele 
morții ș.a.m.d. Dacă am amintit 
cîteva din neîmpliniri e pentru 
că ele pot fi evitate ușor, fapt 
care îl va apropia și mai mult 
pe tînărul poet de izvoarele 
unui lirism de aleasă și origi
nală factură.

Eforturi notabile fac și ele
vii Dan Marinescu,Gh. Bodea 
Rizescu care în jgeziîle și pro
zele pe care iMpemnează do
vedesc înclinați^literare. Pu
ține, prea puține poezii patrio
tice și prea multe versuri în
tunecate... Interesante, bine scri
se, cu pricepere întocmite ne 
apar rubricile „Tălmăciri", „Mo
zaic", „Să ne împodobim vor
ba și scrisul". Cîteva observa
ții se impun însă și în această 
direcție : traducerea lui E. Pă- 
curaru după elegia Iui Omar 
Khayyam e cam prea apropiată 
de o mai veche echivalență 
românească a aceleiași lucrări; 
umorul străin, trebuia inclus în 
cadrul rubricii „Mozaic"; prea 
multe, nepermis de multe gre
șeli de tipar; poeziile aceluiași 
autor trebuie semnate o sin
gură dată, fie deasupra întîiei 
creații fie, cum e mai firesc.

blicații care se anunță încă de 
la primul număr a fi deosebit 
de reușită și substanțială.

dedesubtul ultimei 1 ucrări din
grupaj.

Aceste observații nu scad
prea mult valoarea noii pu-

Constantin PASCU

Sarcini sporite in noul an pentru prevenirea incendiilor * Material

I publicitar

Pe fondul însemnatelor suc
cese obținute de poporul nos
tru în dezvoltarea multilate
rală a orînduirii socialiste, 
activitatea de pază contra in
cendiilor a înregistrat și ea 
progrese în asigurarea cit mai 
deplină a securității vieților 
omenești și scoaterea de sub 
pericolul incendiilor a bunuri
lor materiale.

Un rol important în dobîndi- 
rea acestor succese l-a avut 
respectarea Dispoziției nr. 
1968/1967 a Biroului perma
nent a) Consiliului de Miniștri, 
care, prin conținutul său, a 
concretizat sarcinile exprese ce 
revin pentru prevenirea incen
diilor în lumina prevederilor 
actelor normative. Ca urmare, 
activitatea de pază contra in
cendiilor în unitățile Centralei 
cărbunelui Petroșani a înregis
trat o creștere calitativă. Con
ducătorii de obiective au pri
vit cu mai multă răspundere 
obligațiile legale ce le revin, 
iar comisiile tehnice au dove
dit competență sporită în de
pistarea cauzelor de incendiu 
la instalațiile proceselor teh
nologice respective și în stabi
lirea măsurilor pentru înlătu
rarea lor.

Se cuvine subliniată acti
vitatea eficientă desfășurată de 
comisiile tehnice de la E. M. 
Lonea (președinte : ing. Ioan 
Bălănescu), E. M. Lupeni (pre
ședinte : ing. Iulian Costeseu), 
E. M. A.ninoasa (președinte : 
ing. Ioan Dumitraș), E. M. 
Vulcan (ing. Ludovic Fejeș), 
E. M. Petrila (ing. Dimitrie Si- 
mota) etc.

Făcînd bilanțul realizărilor 
din anul trecut, iese în eviden
ță totodată și creșterea cali- 
tativ-organizatorică a majori
tății formațiilor civile de pom
pieri din obiectivele C.G.P. 

care, antrenate fiind și în în
trecerea patriotică, au marcat 
încă un salt pe drumul ma
turizării lor profesionale, în
registrând succese de seamă. In 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au 
revenit s-au evidențiat îndeo
sebi fQrmațiile civile de pom
pieri de la E. M. Petrila (șef 
formație loan Chirițoiu), care 
s-a clasat pe locul I pe județ 
în întrecerea cu toate forma
țiile, Preparația cărbunelui Lu
peni (șef formație Mihail Moi- 
sescu), E. M. Lonea (șef for
mație loan Mărgulescu), E. M 
Paroșeni (șef formație Viorel 
Lucaci), E. M. Aninoasa (șef 
formație Vasile Anton) etc.

Anul 1971 — primul an din 
actualul plan cincinal — se a- 
nunță încă de la început a fi 
deosebit de rodnic în realizări. 
Oamenii muncii, în plin efort 
pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate, prin răs
punderile la chemările la în
trecere între formații și a an
gajamentelor în plus luate 
pentru a întîmpina cu realizări 
remarcabile semicentenarul în
ființării Partidului Comunist 
Român vor înscrie noi victo
rii pe frontul construcției so
cialismului.

In acest context, sarcini de 
mare răspundere revin și pa
zei contra incendiilor.

Ținînd seama de ritmul alert 
de construire și de dare în 
exploatare de noi obiective și 
capacități de producție, de 
perfecționările ce se vor aduce 
proceselor tehnologice,_ se im
pune întărirea activității dc 
p c.i. în toate obiectivele din 
cadrul C.C.P. Ea trebuie să se 
desfășoare în conformitate cu 
actele normative în vigoare și 
în lumina Dispoziției nr 
1968/67 a Biroului Permanent 
a Consiliului de Miniștri.

Conducerile obiectivelor, co
misiile tehnice p.c.i. au datoria 
•Să organiz.ee temeinic și la ni
velul cerințelor actuale paza 
contra incendiilor în toate sec
țiile, depozitele, atelierele, 
urmărind creșterea răspunderii 
șefilor de secții, ateliere, de
pozite, a tuturor salarjaților și 
antrenarea la o muncă mai 
activă pentru descoperirea și 
înlăturarea tuturor cauzelor de 

La unitățile din cadrul9

Centralei cărbunelui Petroșani
incendiu. In acest scop, o efi
ciență sporită trebuie să aibă 
îndrumarea și controlul efec
tuat de comis'ile tehnice, for
mațiile civile de pompieri, ceea 
ce reclamă exigență și o spo
rită intransigență față de lip
suri. Este o necesitate care de
vine din faptul că tocmai lipsa 
de preocupare manifestată anul 
trecut de cei chemați să asi
gure o temeinică apărare a 
obiectivelor împotriva incen
diilor, au dus la flagrante în
călcări ale1 normelor și reguli
lor p.c.i., la izbucnirea, de in
cendii care puteau să aibă re
percusiuni în economia noastră 
națională.

Unul din neajunsurile anilor 
precedenți a fost și slabii exi
gență față de acei care încal
că normele de prevenire a in
cendiilor, sau care nu își în
deplinesc atribuțiunile ce le 
revin pe această linie, fapt 
ce a făcut ca unii șefi de sec
ții, ateliere, depozite sau dife
riți salariați să se considere 
absolviți de răspundere pen

tru încălcările și neregulile 
existente la locurile in care 
muncesc.

înlăturarea cauzelor incendii
lor presupune cunoașterea lor 
nu numai de către acei căro
ra le revin sarcini pe linie de 
p.c.i., ci și de întreaga masă 
de salariați. Este o cerință ce 
poate fi îndeplinită printr-o 
muncă de propagandă bine 
organizată, prin afișe, conferin

țe, panouri cu texte și desene, 
stații de radioficare: concursuri 
„Cine știe cîștigă", etc.

Studiind și analizând cauzele 
incendiilor din toate l sectoare
le de activitate, activitatea de 
p.c.i. trebuie să se desfășoare 
în așa fel îneît să ducă la în
lăturarea lor. Dînd pazei., con
tra incendiilor un caracter tot 
mai științific, să se excludă 
așa zisele „surprize11.

Este o cerință pe se poate 
înfăptui prin luarea la timp 
a măsurilor de prevenire spe
cifice diferitelor anotimpuri.

Totodată se cere consolidarea 
formațiilor civile de pompieri, 
îmbunătățirea lor organizato
rică, ridicarea măiestriei pro
fesionale și a capacității com
bative pentru îndeplinirea cu 
succes a misiunii lor.

Conducătorii de obiective și 
comisiile tehnice au datoria de 
a sprijini mai mult formațiile 
civile de pompieri, încadrate 
cu pompieri voluntari recru
tați din rîndurile salarjaților

In atenfia tuturor salariaților
Nu lăsați nesupravegheate 

aparatele electrice sub ten
siune.

Nu supradimensionați si
guranțele electrice — repara
țiile electrice se fac numai 
de personal autorizat.

Nu aruncați Ia întîmplare 
resturi de chibrituri sau de 
țigări aprinse, nu fumați in 
locuri cu pericol de incendiu.

ȘEFI DE FORMAȚII CIVILE DE POMPIERI !
Urmăriți cu maximă atenție, cu toată răs

punderea și exigența :
— să se acorde un accent deosebit orga 

nizării temeinice a serviciului de rond în 
special în schimburile II și III.

— să se acorde o atenție deosebită orga
nizării p.c.i. Ia locurile de muncă, punîn-

du-se accent pe instruirea întregului per
sonal.

— respectați programul de pregătire al 
formațiilor p.c.i.

— acordați o atenție deosebită activității 
de propagandă împotriva incendiilor.

Maior Corneliu COJOCARU, 
Grupul de pompieri Deva

Nu folosiți radiatoare, re- 
șouri, în încăperi unde sînt 
depozitate sau se prelucrea
ză materiale imflamabile sau 
explozive.

Nu executați lucrări de 
sudură în locuri cu pericol 
de incendii și explozii. 
Pentru executarea lucrărilor 
de sudură în asemenea lo
curi, solicitați permisul de 
lucru cu foc.

Nu blocați căile de acces 
eu diferite materiale.

La terminarea lucrului ve
rificați dacă nu au rămas in 
priză: reșouri, radiatoare și 
alte aparate electrice.

Stingeți focurile din sobe.
Curățați locurile de muncă, 

urmărind să nu rămînă res
turi de țigări aprinse sau 
alte corpuri incandescente.

organiz.ee
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CU TOATE FORȚELE, 

la înfăptuirea noilor sarcini
(Urmare dm pag. 1)

atucției de 7,3 la sută. Un lucru 
de o excepțională însemnătate 
trebuie subliniat în acest sens : 

( trăsătura caracteristică, esen
țială și determinantă privind 
succesele viitoare la producția 
de cărbune, din anii cincinalu
lui inaugurat, se vădește a fi 
tehnicitatea sa înaltă. Gradul 
de mecanizare la tăierea cărbu
nelui va trebui să ajungă 
anul 1975 la 24,5 Ia sută 
comparație cu 5,3 Ia sută 
1970. Este de reținut — în 
mina acestei orientări

va reprezenta 
totalul produc-

frumoase per-

în 
în 
în 

în
spre 

Uro"res tehnic accentuat — că 
încărcarea mecanică în galerii 
va atinge un grad de mecani
zare de 70,6 la sută, iar pro
ducția extrasă cu susținere me
talică modernă 
S9.3 Ia sută din 
ției.

Toate aceste 
spective ale progresului tehnic 
ce se deschid in fața mineritu
lui Văii Jiului, obligă Ia o pre
ocupare asiduă în fiecare colec
tiv minier pentru îmbogățirea 
ennoștințelor tehnieo-profesio- 
nale ale muncitorilor și eadre- 
h)r tehnieo-inginerești, pentru 
ridicarea nivelului de calificare 
al salariațrlor.

Importante sporuri se prevăd 
a se realiza și la alte produse, 
în toate unitățile economice, 
fn scopul dezvoltării prevăzute 
pentru etapa acestui cincinal, 
economiei municipiului Petro
șani i s-au alocat fonduri de 
investiții în valoare de 4,23 mi
liarde lei. Acest impresionant 
volum de investiții este desti
nat a servi în primul rînd la 
crearea de noi capacități de 
jprodiîeție capabile să producă 
2.92 milioane tone cărbune ; 
5 990 tone fire de mătase arti
ficială, 20 milioane mp textile 
nețesute și altele. Harta econo
mică a municipiului va înre
gistra noi împliniri, noi trepte 
urcate spre progres si afirmare, 
We plan industrial și social. Se 
vor construi din fondurile de 
Investiții acordate <le partid si 
•lat noi și importante ohecttîve 
Industriale și social-eulturale, 
vor fi operate dezvoltări și mo
dernizări la capacitățile vechi 
de producție.

Mina Livezeni se va împlini 
ea exploatare minieră nouă, de 
mare capacitate productivă, a- 
Eigurată în acest scop cu do
are tehnică de prim rang; se 

iVa trece Ia modernizarea și 
ereștera capacităților de pro- 

’dbeție la preparatele de cărbu
ne Lupeni și Petrila. 
construi obiective 
■le și sociale noi, 
comerciale în orașele Petro
șani, Vulcan, Petrila-Lonea. se 
vor executa lucrări 
irizare pe 27 km la 
tei. barajul lacului 
îbre cu complexul 
Ia Valea de 

de locuri 
Sana Paring 
și telefericul 
jsîng. 4 101 apartamente, 68 săli 
•le clasă, ca și importante lu
crări de alimentare cu apă po
tabilă pentru localitățile și uni
tățile industriale, adopțiuni, ca
nalizări și alte multe lucrări 
edilitar-gospodărești ce vor pri
meni continuu și înnobila în
fățișarea urbanistică a muni
cipiului nostru.

Avem în față sarcini mari, 
o perspectivă măreață. începem 
munca în noul an — inaugural 
al unei etape superioare de 
dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei 
că ne angajăm forțele într-o 
bătălie 
dbcătoare de nebănuite satis
facții pe plan economic, social, 
și spiritual Pentru îndeplini
rea exemplară 
mobilizatoare de 
1971 trebuie ca 
și organizație de 
cat și U.T.C. 
de direcție și conducere de uni
tate economică din municipiu, 
fiecare muncitor, inginer și teh
nician, în frunte cu comuniștii,

se vor 
industri- 

complexe

de regula- 
albia Jiu- 

de acumu- 
turistie de 
hotelul cuPești,

la Petroșani, ca- 
cu 100 de locuri 
în masivul Pa

conștiențisocialiste

grea, dar în final a-

a sarcinilor 
producție din 
fiecare organ 
partid, sindi-

fiecare comitet

Practico studențească pe coordonate majore
(Urmare din pag-, 1)

a capacităților 
Trebuie accele- 
avansare — ră- 
dotării, posibi-

să pornească de la cerința des
fășurării unei activități calita
tiv superioare sub toate as
pectele. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia ședința 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din 
noiembrie trecut relevă că 
„Una din cele mai importante 
caracteristici ale viitorului cin
cinal este asigurarea în conti
nuare a unui înalt ritm de 
creștere economică".

Ce avem de făcut pentru îm
plinirea acestui deziderat sta
bilit de conducerea partidului ? 
Pornim la înfăptuirea noilor o- 
biective, desigur, nu pe un te
ren gol, nepregătit. Avem în 
fiecare organizație de partid și 
colectiv de unitate economică 
o experiență bogată în organi
zarea producției și muncii și 
în conducerea activității eco
nomice, cîștigată în confrunta
rea cu exigențele îndeplinirii 
sarcinilor de plan în anul pre
cedent; avem o dotare tehnică 
de prim rang și o puternică 
și modernă bază materială; a- 
vem oameni minunați, cadre 
muncitorești și tehnice capa
bile, devotate și pătrunse de 
justețea politicii partidului, ho- 
tărite să traducă în viață mă
rețele obiective, înaltele dezi
derate ale noii etape de dez
voltare multilaterală a patriei 
noastre. Ceea ce avem de fă
cut este să punem in valoare 
întregul potențial tehnic și u- 
man al unităților economice, să 
valorificăm cit mai deplin re
zervele interne menite să asi
gure sporirea în continuare a 
producției și productivității 
muncii, creșterea eficienței e- 
conomice în întreaga activita
te. Cu inaltă responsabilitate, 
cu inițiativă este necesar să 
acționeze — în lumina Expu
nerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — fiecare comunist, 
fiecare muncitor, inginer și teh
nician de la unitățile miniere 
și din Centrala cărbunelui pen
tru folosirea in întregime și cu 
efect mărit 
de producție, 
rată viteza de 
masă in urma 
lităților — a frontului ’ de lu
cru in multe abataje și lucrări 
miniere de deschidere și pre- 
gii’ folosite integral capaci
tatea mașinilor și utilajelor în 
scopul ridicării randamentelor 
în cărbune Există încă mari 
rezerve la minele Văii Jiului 
mai eu seamă la atelierele pro
prii ale exploatărilor unde ma- 
șinile-unelte existente se eer 
folosite Ia deplina lor capaci
tate, extins lucrul în schimbu
rile II și III, organizată pro
ducția și munca la nivel cores
punzător exigentelor, pregătite 
cadrele muncitoiesti necesare 
în meseriile -le strungar, fre
zor, lăcătuș etc. astfel incit, în 
scurt timp, cerințele de piese 
de schimb (alături de repara
țiile la utilajele miniere) la ex
ploatările din bazin să fie în 
mare parte acoperite 
local.

Minerilor din Valea 
revine ca sarcină în 
extragă 8,35 milioane tone căr
bune brut. Trăgînd învățăminte 
din deficiențele și neajunsurile 
din anul trecut, 
minele 
țul pe 
planul 
Vulcan, 
ganizațiile de 
tetele de direcție 
pună accentul principal pe rit
micitatea îndeplinirii noilor sar
cini la extracția cărbunelui din 
prima zi, decadă, lună, trimes
tru. Se cer făcute noi efor
turi pentru concentrarea pro
ducției, întreținerea în cea mai 
bună stare de funcționare a 
mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, pentru îmbunătățirea a- 
provizîonării locurilor de mun
că și asistenței tehnice acor- 

miniere, extin- 
în acord, folo- 
de timp dispo- 
disciplinei mun- 

pe plan

Jiului le
1971 să

mai ales la 
care au încheiat bilan- 
1970 cu datorii față de 
de producție (Lonea, 
Uricani, Bărbăteni) or- 

partid și comi- 
trebuie să

și asistenței tehnice 
brigăzilor 

lucrului 
fondului 
întărirea 
răspunderii, luate noi mă

suri pe linia îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de viață

date 
d erea 
sirea 
nibil, 
cii și

tor și în ce condiții. El, în cel 
mai bun caz se informează, dar 
nu se deprinde cu munca pro
ductivă. ’ Astfel,, capacitatea de 
organizator și de viitor condu
cător tehnic și social rămîne 
să se împlinească abia în pe
rioada stagiului... Considerăm 
că acele cunoștințe pe care le 
capătă în prezent, în timpul 
practicii pot fi date în mare 
parte în institut, prin folosi
rea zestrei laboratoarelor și 
prin. Vizite bine organizate la 
întreprinderi.. Iată de ce, fără 
încadrarea efectivă, așa numita 
„obișnuite cu atmosfera produc
ției" rămîne doar la nivel de 
părere, și nu de cunoștință a- 
dîncă.

Pentru. realizarea obiectivelor 
de mai sus, plecînd de la de
ficiențele existente în prezent 
și de la orientarea generală 
dată de Ministerul învățămân
tului printr-u.n studiu elaborat 
în acest an în vederea îmbu
nătățirii practicii apreciem 
principalele linii directoare ale 
organizării practicii pentru in
stitutul nostru trebuie să fie :

— Stagiul de practică în în- 
vățămîntul superior minier să 
fie început chiar din anul I și 
să se desfășoare în fiecare vară 
pe principiul calificării trepta
te. De exemplu, după practica . 
din anul I — minier 3, anul II 

că

de rea- 
in noul 
desfășu- 
calitativ

pentru muncitorii mineri în 
vederea stabilizării efectivelor, 
omogenizării colectivelor ex
ploatărilor miniere.

Sarcinile mobilizatoare și de 
mare răspundere puse de par
tid în domeniul investițiilor, 
noile obiective industriale și 
social-eulturale ce sînt 
lizat în Valea Jiului 
an și cincinal impun 
rarea unei activități 
superioară pe toate șantierele. 
Organizațiile de partid și con
ducerile șantierelor T.C.M.M., 
Grupului T.C.H., I.L.H.S. Uri
cani, 17 C.F.R., I.C.F. Cimpa 
trebuie să-și îndrepte preocu
pările cu precădere în direc
ția concentrării obiectivelor și 
scurtării termenelor de execu
ție, îmbunătățirii calității lu
crărilor, asigurarea frontului de 
lucru pentru toate echipele și 
formațiile de lucru, a materia
lelor de construcție și a celor 
necesare desfășurării lucrărilor 
în condițiile specifice 
Un accent major se 
pe asigurarea celor 
demarării Ia termenul 
a lucrărilor Ia noile 
în care scop beneficiarul 
proiectantul să pună Ia timp 
la dispoziția constructorilor am
plasamente libere și documen
tația, să fie deschisă finanța
rea, contractate si procurate u- 
tilafele etc., etc.

La toate minere, 
și celelalte unități 
să fie îmbunătățite 

iernii
cere pus 
necesare 
prevăzut 

obiective,
ȘÎ

șantierele 
economice 

metodele 
și stilul de conducere colecti
vă, să se intensifice preocupă
rile pentru reducerea consumu
rilor de materiale, eliminarea 
risipei de bunuri, scăderea chel
tuielilor de producție și ridica
rea eficienței economice a în
tregii activități.

Exigențele mari pe care Ie 
ridică îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan în noul 
an cer ca munca de partid să 
fie îmbunătățită din toate 
punctele de vedere, organele și 
organizațiile de partid să-și în-

la explorarea

(Urmare din pag. 1)

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Răzbunarea Sfîntului 

,X7—10); PETRILA : A dis
părut un Fragonard (6—8); 
LONEA — Minerul : In arșița 
nopții (7—10); 7 Noiembrie :

mi-

curs de 
sau: fără 

produc- 
de spe
cul pre- 
prodiic- 
initiere

— minier 4, anul III 
nier 5.

— Stabilirea unui conținut 
diferențiat, în funcție de spe
cificul profesiunii, care se des
fășoară în condiții deosebit de 
variate (natura zăcămintului — 
cărbune, minereu etc., natura 
lacului de producție — la zi, 
subteran) și creșterea fondului 
de ore- aferente activității prac
tice.

— Diferențierea in funcție 
de nivelul și studiul de pre
gătire- teoretică și practică (ani 
inferiori — ani superiori, in
gineri — subingineri, 
zi — curs seral, cu 
vechime prealabilă în 
ție, cu sau. fără liceu 
cialitate la bază etc.), 
cizarea că practica în 
ție are atît un rol de 
pentru ușuraeea însușirii viitoa
relor materii de specialitate, 
cît și un rol aplicativ de 
pletore și de confruntare i 
noștințelor teoretice cu re: 
tea vie.

— Piactica trebuie să fie în 
concordanță cu posibilitățile 
întreprinderilor, dar și cu ne- 
cesitățile acestora. Stabilirea 
conținutului și planificarea ra
țională nu epuizează, insă, pro
blema practicii. Pentru [mări
rea eficienței, acesteia trebuie 
îmbunătățit întregul sistem de 

com- 
a cu- 
lalita-

tărească rolul de conducere a 
activității economice, să-și e- 
xercite mai activ dreptul de 
control asupra conducerii teh- 
nico-administrative, să desfă
șoare o muncă de calitate pri
vind clarificarea în rîndul ma
sei de salariați din unitățile e- 
eonomice a direcțiilor de în
făptuire a sarcinilor cincinalu
lui in lumina ultimelor indi
cații ale conducerii partidului 
și statului, să ridice ștacheta 
muneii de educație comunistă 
a oamenilor muncii, de îndru
mare a organizațiilor de sindi
cat și U.TC. pentru mobili
zarea colectivelor de munsă la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și noilor angajamente ce vor fi 
luate în întrecerea socialistă. 
Trebuie făcut totul, din pri
mele zile ale anului 1971, pen
tru a se da impulsul necesar 
muncii și a o ridica pe noi 
trepte ale rodniciei în toate 
domeniile de activitate, în toa
te colectivele unităților econo
mice. astfel ca glorioasa ani
versare a semicentenarului 
creării partidului să fie întîm- 
pinată de comuniști și toți oa
menii muncii din Valea Jiului 
cu succese din cele 
tîgioase.

In aceste 
an zeci de 
ingineri și 
ceput munca în adincul mine
lor, în uzine și Pe șantiere. In 
toate unitățile economice ale 
municipiului marea bătălie pen
tru traducerea în viată a lumi
noaselor obiective ale Congre
sului al X-lea al partidului, 
pentru noua etapă, superioară, 
de edificare a socialismului în 
patria noastră, să fie începută 
în climatul unei înalte res
ponsabilități față de soarta pro
ducției, unor condiții propiee 
obținerii de realizări superioa
re celor din bilanțul încheiat. 
Să pornim, așadar, 
forțele, cu toată energia și e- 
lanul la înfăptuirea noilor sar
cini !

mai pres-

zile de 
mii de 
tehnicieni

început de 
muncitori, 

au în-

eu toate

Testamentul Mabuse
(7—9): ANINOASA : întoar
cerea dr. Mabuse: VULCAN : 
Hibernates (7—10); PARO
ȘENI : Explozie în munți 
(6—7);- LUPENI — Cultural : 
Ultimul mohican (+—7): BÂR- 
BATENI : Moll Flanders
(7—8); URICANI : Sezon
moft — seriile I și II (6—7).

îndrumare și control, dar, în 
special, problema încadrării e- 
fective a studentului în produc -
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,30

18,50

19,20

20,30

21,20

21,40

La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

Mult e dulce și bru
moasă.

19,15 Publicitate.

1001 de seri — emisiu
ne pentru eei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Film serial 
(V).

„Vidoeq"

presă TV 
Macovei,

Conferință de 
cu Pompiliu 
președintele C.S.C.A.

Teleglob. Șanhai — ce! 
mai mare oraș din Chi
na. Reportaj filmat.

Telefon pe note. Relua
re din programul de 
Revelion.

22,25 Telejurnalul de noapte.

22,35 internațional 
Sărituri pentru 
celor 4 tram- 

Inregistrare de

Concurs 
de schi. 
„Trofeul 
buline",
la Bischofshofen (R. F. 
a Germaniei).

23,15 închiderea emisiunii.

START
RODNIC

bogățiilor 
subsolului

Cocolea și Ion Marinescu — 
este amplasată chiar sub 
munte, „cu turla înălțată 
prin cetina brazilor" — cum 
le place sondorilor să spună, 
brigada de la această loca
ție, învingînd vicisitudinile 
anotimpului, izolării în locuri 
prăpăstioase cu greutăți mari 
de transport, a reușit, în pri
mele trei zile din ianuarie 
1971, să foreze 20 ml (în roci 
conglomeratice foarte dure) 
ceea ce reprezintă o depășire 
a planului de 20 la sută. A 
doua brigadă de sondori care 
s-a remarcat de asemenea în 
mod deosebit este cea de la 
locația nr. 5 854, a sondorilor 
șefi Ion Diaconescu, Florea 
Marin și Dumitru Norocel 
Sub conducerea competentă 
a maistrului sondor Victor 
Teoteoiu. în cele trei zile, 
sonda a interceptat mai mul
te strate de cărbune cocsi- 
ficabil și ca atare este pe 
punctul de a-și atinge obiec
tivul geologic.

O muncă rodnică au des
fășurat pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a-și a- 
duce contribuția cît mai 
mare la punerea în evidență 
a noi rezerve de cărbune, și 
brigăzile de sondori de Ia 
locațiile nr. 5 831, 5 851, 5 853. 
5 856, 5 857 și altele. Pentru 
aprovizionarea lor cu ’ma
terialele de forai necesare, 
au învins greutățile unor 
drumuri desfundate și abrup
te, conducând cu multă iscu
sință și îndrăzneală tractoa
rele pe povîrnișul muntelui, 
tractoriștii Marin Bodea. Tu
dor Câm&’ășescu, Ion Topo- 
riște și Virgil Pociovăliștea- 
nu. întregul colectiv al Sec
ției de prospecțiuni și fo
raje a făcut dovada unui 
start fructuos luat în activi
tatea din anul 1971 și noul 
cincinal la explorarea bogă
țiilor subsolului Văii cărbu
nelui.

flIMHMIM S01III H IMPIIMKIIOIÎ HllOUlf
(Urmare din pag. 1)

te. Rezultatele sînt hune. Ur
mează ca în cursul anului cu
rent să îmbogățim dotarea mi
nelor eu încă eca. 3 complexe 
de acest gen. care vor lucra 
la înălțimi de front cuprinse 
între 2 și, 3 metri.» De aseme
nea, preconizăm ca, prin forțe 
proprii, sau ajutați de conduce
rea, ministerului', să trecem Ia 
experimentarea susținerii me
canizate și Ia stratele cu gro
simi aflate în limitele t—1,5 
metri...

— Am dori să specificați 
cîteva dintre cele mai frumoa
se și mai importante obiecti
ve miniere care au luat ființă 
în cincinalul 1966—1W0>...

— S-o pornim pe itinerar 
geografic... La E. M. Uricani au 
prins viață obiective. în ca
drul lucrărilor de sistematizare 
a unității. Ttnăra- mină Bărbă- 
teni a intrat în producție în
1970...  Pe linia sistematizării și 
modernizării E. M. Lupeni,

■

Petrila. Complexul de deservire

CUM VA ARATA

Viitorul complex sportiv
al orașului Petroșani

așteptat, 
rînd uri 

legătură 
ședința

Precum am mai informat 
cititorii ziarului nostru, în ul
tima ședință a comisiei muni
cipale de sistematizare a fost 
dezbătut și avizat proiectul 
viitorului complex sportiv al 
orașului Petroșani, proiect e- 
laborat de I.S.A.R.T. București 
în fază de studiu tehnîco-eco- 
nomic. Dat fiind interesul larg 
al locuitorilor orașului față de 
acest obiectiv mult 
prezentăm în aceste 
cîteva amănunte în 
eu cefe reieșite din 
comisiei de sistematizare.

Amintim m primul rînd că, 
în conformitate cu schița de 
sistematizare a orașului Petro
șani, în baza unui detaliu de 
sistematizare, elaborat anterior 
di- a«r>efe«.-i ins'-'tvt de proiecta
re. pe terasa inferioară a Jiu
lui. între calea ferată (est), 
Jiu] de vest, pîrîul Maleia rec
tificat (nord) și drumul de la 
pasajul denivelat de cale fe
rată din Livezeni — sud se 
preconizează amplasarea com
plexului sportiv Petroșani.

Pentru o eșalonare mai bună 
a investiției, avînd în vedere 
valoarea ei mare s-a preconizat.

"apă să se reali- 
"b>-e'-'<T''ve din 

cele prevăzute în detaliul de 
sistematizare :

Un stadion competițional — 
cu un> teren de fotbal și piste 
de atletism avînd tribune eu 
capacitatea de 15 000 specta
tori și cu posibilități de extin
dere la 20 000; un teren de 
rugbi cu tribune pentru 1 000 
spectatori cu posibilități de 
extindere fn 2 000 și un teren 
de antrenament pentru fotbal.

Pentru aceste amenajări spor
tive s-a întocmit faza a doua 
de proiectare, adică S.T.E.-ul, 
care cuprinde și ansamblul de 
lucrări de deservire : vestiare, 
grupuri sanitare pentru spor
tivi și spectatori, spații tehnice 
pentru transmisii și comenta
rii radio și T.V. și altele.

Mai relevăm că 
dezbătut de comisia de siste
matizare a prezentat două va
riante privind amplasamentul 
celor 3 obiective sportive în 
cadrul incintei complexului 
din care s-a optat pentru va
rianta a I-a care, din punct de 
vedere al demolărilor și al suț

proiectul

frtica 
publicitate
VÎND casă : 3 camere, bu

cătărie, baie, antreu .și două 
încăperi, subsol.

Informații : str. Nicolae 
Bălcescu nr. 21, Petroșani.

s-au pus în funcțiune stația de 
degazare, orizontul principal 
400 ți altele. E. M. Paroșeni a 
început să producă în plin în 
1966, iar acum asigură o can
titate zilnică de peste 2 000 de 
tone... Poate exista oare, o 
ascendență mai grăitoare ?... In 

- spațiul Vulcan-Coroești s-au 
înălțat fabrica de stSlpi hidra
ulici — pusă în funcțiune în
1969,, cu o capacitate de 12 000 
bucăți pe an (în 1970 s-a con
struit și recepționat încă o ca
pacitate de 3 000 bucăți pe an) 
— și instalația de- brichetare 
a huilei, cu o producție de 
600 000 tone/an de brichete, 
care are o vîrstă fragedă, abia 
cîteva luni... Mai putem men
ționa recepționa rea instalației 
de extracție cu sehip și a fu- 
nicularului de cărbune de la 
Aninoasa sud. La E. M. Live
zeni s-au atacat lucrările de 
deschidere a minei în 1966... In 
cadrul minei Dîlja, în afara 
unor obiective de primă în
semnătate de la suprafață, s-a 
executat și orizontul princi

preve- 
lucrări 

cu ca<- 
Proiec-

prafețelor de expropiat, se 
prezintă, mai rațională.

Paralel cu executarea lucră
rilor de bază se 
de executarea unor 
conexe și colaterale 
i-acter general-urban,
tul pentru lucrările conexe în 
faza SȚE se va preda tot de 
către I.S.A.R.T. pînă în fe
bruarie 1971.

LUCRĂRILE COLATERALE 
prevăzute sînt:

— îndiguirea Jiului in drep- 

Amănunte
în legătură

cu proiectul
dezbătut

in comisia
municipală de
sistematizare

tui complexului sportiv pe 
cea,. 650 ini- Lucrarea se va 
realiza în cadrul amenajărilor 
hidrotehnice din Valea Jiului 
(beneficiari : Ministerul Agri
culturii — Departamentul pen
tru Gospodărirea Apelor).

— pasajul superior peste ca
lea ferată pe drumul de legă
tură spre mina Livezeni și spre 
stadion este rezolvată din punct 
de vedere al proiectării iar ca 
execuție este prins în planul 
C.C.P. pe anul 1971. Continua
rea acestui drum va deservi 
și accesul carosabil principal 
la complexul sportiv.

— modernizarea străzii Anton 
Pann (proiect D.S.A.PiC.) care nu 
condiționează accesul, deci in
trarea în funcțiune a comple
xului sportiv și din același 
motiv poate fi amînată.

Ca LUCRĂRI CONEXE 
prevăd : construirea drumului 
de Ia pasajul Livezeni spre Jiu 
apoi pe laturile de vest 

se

anunța rnuriipQ
pemru oțuparea urmăioaieioi miori
• Maiștri mineri principali

Condiții: 5 ani vechime ea maistru miner.

• Maiștri mineri
Condiții: să aibă școala die calificare.

Salarizarea: conform H.C.M. 914/1968.

Concursul va avea loc în ziua de 15 ianuarie 1971, 
Ia sediul exploatării din Vulcan, str. Crividia nr.
Concurenții din afara municipiului Petroșani vor 

pune cererile pînă în ziua de 14 ianuarie a. c.
Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 

7—15, de Ia biroul personal al exploatării.

pal 400, cu întreg ansamblul de 
lucrări.

Au fost terminate și puse în 
funcțiune la mina Lonea obiec
tivele legate de concentrarea 
producției Ia orizontul 400. . In 
orice caz, nu se pot aminti 
toate...

— In final, o... urare de an 
nou...
' — Avînd în vedere sarcinile 
mari care ne stau în față în 
cincinalul 1971—I97J, necesita
tea ca roadele mineritului Văii 
Jiului să fie din ce în ce mai 
abundente, se impune o preo
cupare tot mai sporită din 
partea corpului tehrrieo-ingine- 
resc din bazin, a harnicelor 
colective de mineri, în direc
ția introducerii pe o scară șl 
mai largă a mecanizării pro
ceselor grele de muncă din 
subteran, aceasta nu numai' a- 
eolo unde se produce utilul, 
ci și la săparea lucrărilor mi
niere. în. transport etc. Reali
zările de pînă acum sînt un 
fundament durabil pentru în
făptuirile viitoare pe care ni 
Ie dorim tot mai frumoase...

-, .

i

Foto : V. TOR.DÂCHESCU 

nord ale incintei complexului 
sportiv pînă' la racordarea u 
str. Anton Pann. (Real iz.o ea 
drumului perimetre! și a pa
sajelor adiacente va decurge in 
etape succesive) ;: amenajarea 
cornișei cartierului Carpați ne
cesară atît din punct de vede
re urbanistic cît și pentru 'ap
tul că din această lucrare re
zultă 66 000 mc pămînti nece
sar la umplutură pentru tri
bunele stadionului ; rectifica
rea albiei piriului Maleia de 
Ia. podul C.F. spre vest către 
Jiu ; pasarela de pietoni peste 
calea ferată va deservi circu
lația pietonală între cele două 
terase ale terenului. Ace istă 
lucrare poate fi. amînată. “n- 
trucît în etapa 1 circulația pie
tonală va fi rezolvată pe pa
sajul Livezeni și actuala stra
dă Anton Pann ; tunelul ile 
pietoni de sub drumul de la 
pasajul Livezeni pentru legătu
ra complexului sportiv ca 
viitorul micraraion E care 
este o lucrare de perspectivă-

Din lucrările conexe și co
laterale au fost socotite abso
lut necesare patru și. anume i 
amenajarea cornișei de la car
tierul Carpați, a cărei finanța
re se va asigura de către bene
ficiar paralel cu execuția coni- 
plexului sportiv ; rectificarea 
pî’rîului Maleia ; regularizarea 
Jiului pentru care s-a inter
venit în scopul asigurării pro
iectului de execuție cît și pen
tru introducerea în planul de 
investiții pe 1971 a Ministeru
lui Agriculturii și drumul peri- 
metral.

Condițiile defavorabile topo
grafice, geotelmice, hidrologice 
au impus adoptarea unor solu
ții în care sistematizarea ver
ticală se va rezolva printr-o 
ușoară umplutură. Pentru fie
care lucrare de bază, proiectul 
conține cîte un memoriu de 
specialitate cuprinzînd descrie
rea soluției tehnice adoptate, 
circulația și sistemele construc
tive ale acestora.

Tribunele stadionului sînt 
prevăzute a fi dispuse jur îm
prejurul terenului competițio- 
nal alcătuite din umpluturi i'e 
pămînt pe care vor fi așezate 
gradenele de beton armat.

tre școală și nevoile practicii, 
astfel îneît viitorii specialiști 
după absolvire, să se încadreze 
cît mai repede în producție, cu: 
randament optim.

Pentru mărirea eficienței 
practicii, considerăm că este 
necesară încadrarea efectivă a 
studenților în procesul produc
tiv prin angajare temporară.

Actualul sistem nu permite 
folosirea acestui instrument e- 
ficient de instruire practică și 
educativă, ceea ce este în con
tradicție cu caracterul metodic 
bî acestei forme de învățămînt. 
Studentul „spectator" nu este 
determinat ca să se deprindă 
cu orarul normal al întreprin
derii, cu condițiile specifice de 
lucru, să se orienteze indepen
dent în mină, să-și formeze de
prinderea de a depune, simul
tan, efort fizic și intelectual, 
îri conjunctura confortului re
dus, a menținerii permanente 
a vigilenței pentru prevenirea 
eccidentelor etc. Ce s-a consta
tat pină acum ? Că, în scopul 
completării cunoștințelor de 
•pecia!itate, practicantul actual 
pertectează aceste cunoștințe la 
tnodsl static, școlăresc, vede 
cum funcționează un utilaj, dar 
riu sesizează cît poate să pro
ducă t mașină sau un lucră-
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Premiul „Etna-Taormina

a fost 
Halfas 

Tripeet

a fost atribuit poetului 
EUGEN JEBELEANU

socialiste

ROMA 6 (Agerpres). — Ju
riul premiilor „Etna-Taormina" 
reunit la Catania sub preșe
dinția scriitorului guatemalez 
Miguel Angel Asturias, laureat 
al premiului Nobel, a atribuit 
marți premiul pentru poezie 
lui Raffaele Carrieri, pentru 
volumul intitulat „Stallacoure". 
Același premiu, acordat unui

poet străin, a fost decernat lui 
Eugen Jebeleanu pentru „Surî- 
sul Hiroșimei'1 și alte poezii.

Premiul „Quasimodo 
atribuit lui Georges 
(Elveția) și Arnaud 
(Franța), pentru antologia lor 
în 13 volume consacrată litera
turii italiene.

MOSCOVA 6 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : Uriașul la
minor continuu de sîrmă de 
la Uzina metalurgică „V. I. 
Lenin“ din 
așteaptă... 
Funcționînd 
rioare celor 
expres, el va lamina 144 ki
lometri de sîrmă pe oră.

Cajele active ale laminoru
lui sînt prevăzute fiecare cu 
mecanisme de acționare se
parate. Specialiștii evidenția
ză caracteristica deosebită că 
sîrmă se durcisează termic 
direct, în cursul laminării.

Construirea acestui impor
tant obiectiv al metalurgiei 
sovietice, a durat un an. La 
instalarea construcțiilor din 
clădirea laminorului 
folosită pentru prima 
cu succes în Uniunea 
tică o macara portal 
deschidere a arcului 
metri.

Convorbiri
Krivoi Rog își 
proba focului, 
cu viteze supe- 
ale trenurilor

*

Winzer
Jedrychowski

a fost 
oară 

Sovie- 
cu o 
de 74

BERLIN 6 (Agerpres). — La 
invitația ministrului afacerilor 
externe al R.D. Germane, Otto 
Winzer, miercuri a sosit la Ber
lin într-o vizită oficială de 
prietenie, ministrul de externe 
al Poloniei, Ștefan Jedrychow
ski.

In aceeași zi, informează a- 
genția A.D.N., au început con
vorbirile între cei doi miniștri.

HANOI 6 (Agerpres). — 
La invitația guvernelor R.P. 
Ungare, R. P. Polone și R. D. 
Germane, o delegație econo
mică a guvernului R. D. Viet
nam a plecat la 5 ianuarie 
spre capitalele celor trei țări, 
informează agenția VNA. De
legația, condusă de Le 
Thanh Nohi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, va 
face în aceste țări o vizită 
de prietenie și va purta ne
gocieri cu privire la ajuto
rul economic și militar pe 
care țările respective îl vor 
acorda R. D. Vietnam în anul 
1971.

PARIS 6 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, tran
smite i Miercuri a avut Ioc Ia 
Palatul Elysee o ședință a gu
vernului francez, în cadrul 
căreia au fost discutate o se
rie de probleme ale politicii 
interne.

Totodată, Maurice Schumann 
ministrul afacerilor externe, 
a prezentat o comunicare în 
legătură cu vizita la Paris a 
omologului său din R.A.U., 
Mahmoud Riad. „Politica Fran
ței în Orientul Apropiat — a 
spus Leo Hamon, purtătorul 
de cuvînt al guvernului francez 
relatînd despre ședința Consi
liului de Miniștri — se carac
terizează în continuare prin 
fidelitate față de rezoluția Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
din noiembrie 1967".

Ședința de miercuri, prezi
dată de Georges Pompidou, a 
fost prima reuniune a cabine
tului francez după vacanța de 
iarnă și, în 
ma înaintea 
o va anunța 
blicii.

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — Un program guver
namental al S.U.A. destinat 
să acorde ajutoare externe 
în produse alimentare a fost 
utilizat pentru a livra, în 
ultimii șase ani, arme în va
loare de peste 700 milioane 
dolari, a declarat inspectorul 
general federal, Elmer Staats, 
în cursul audierii sale în 
subcomisia senatorială pen
tru probleme economice, ca
re efectuează o anchetă a-

0 In anul 1970 Japonia 
produs 5 292 000 automobile, 
autocare și autocamioane, din 
care a exportat 1082 000. Va
loarea exporturilor japoneze 
de autovehicule (exceptînd 
motocicletele) a depășit în anul 
respectiv 2 miliarde dolari, 
crescînd cu 26,1 la sută față 
de anul anterior.

gata de lansare
me- 
află

AP0LL0-14“ ■ -■ '
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același timp, ulti- 
remanierii pe care 
președintele repu-

Arme

alimente

0 Clodomiro Almeyda, mi
nistrul chilian al afacerilor ex
terne, a anunțat că țara sa 
urmează să treacă la stabilirea 
de relații diplomatice cu R.D. 
Germană.

CAPE KENNEDY 6 (Ager- 
g preș). — Pregătirile pentru 

lansarea navei spațiale „A- 
pollo-14“, programată pentru 
31 ianuarie ora 20,23 GMT, 
s-au intensificat intrînd în 
faza finală o dată cu înce
perea operației de umplere a 
rezervoarelor cu combustibil.

Cei trei membri ai echipa
jului, Alan Shepard, coman
dantul navei, Stuart Roosa, 
pilotul modulului lunar, și 
Edgar Mitchell, pilotul modu
lului de comandă, au fost su-

■
■

puși marți unui examen 
dical amănunțit. Ei se 
după cum se știe în caran
tină pentru preîntîmpinarea 
unei eventuale contaminări 
care ar impune înlocuirea 
unuia din membrii echipaju
lui, așa cum s-a întîmplat în 
cazul navei „Apollo-13“. Zbo
rul lui „Apollo-14“ va dura 
9 zile, Shepard și Mitchell 
urmînd să aselenizeze la 5 
februarie. Revenirea pe Pă- 
mînt va avea loc în Oceanul 
Pacific, Ia 9 februarie.

■4ft
■■s

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
In orașul Lesozavodsk, situat 
în sudul Extremului Orient 
sovietic, a fost construit un 
complex de prelucrare a lem
nului, care cuprinde 
secții de producție, 
mentul întreprinderii 
furnizat de firme de 
litate din Finlanda, 
ză agenția TASS. Complexul 
a început să producă case 
demontabile din lemn, plăci 
de diferite tipuri, mobilă, 
materiale sportive etc.

20 de 
Echipa- 
a fost 
specia- 

relatea-

O declarație a lui Mahmoud
gat, în context, că este 
ca Israelul să precizeze 

.clar, prin Intermediul 
torului O.N.U., Gunnar 
că intenționează să-și 
trupele de pe teritoriile 
ocupate. Ministrul de
egiptean a precizat că R.A.U. 
este gata să accepte toate garan
țiile internaționale posibile, in
clusiv prezența unor forțe ale 
O.N.U. și crearea unor zone

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Repu
blicii Arabe Unite, Mahmoud 
Riad, a declarat, într-o confe
rință de presă ținută la sfîrșl- 
tul vizitei sale oficiale la Lon
dra, că „încetarea focului poate 
fi prelungită pentru totdeauna 
și nu numai pentru șase luni, 
dacă Israelul este gata să ac
cepte și să aplice rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967". El a adău-

necesar 
în mod 
media- 

Jarring, 
retragă 

arabe 
externe

★

PEKIN 6 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: In ultimele zile 
ale anului 1970, în R. P. Chi
neză au fost semnalate suc
cese deosebite pe frontul in
dustrial și agricol.

In industria electronică pro
ducția la principalele artico
le a fost cu 80 pînă la 350 
la sută mai mare față de 
cea a anului 1969. Fabrica 
de tuburi electronice din 
Nankin și-a îndeplinit sarci
na anuală cu patru luni îna
inte de termen.

Fabricile mici de îngrășă
minte chimice din întreaga 
țară asigură în prezent peste 
40 la sută din producția na
țională, față de 12 la sută 
în 1965. Capacitatea fabri
cilor construite în 1970 este 
cu 30 la sută mai mare față 
de întreaga perioadă 1958— 
1969.

întreprinderile orașului 
Tientsin, vechi centru in
dustrial, și-au îndeplinit sar
cinile pe 1970 cu o lună îna
inte de termen. Valoarea pro
ducției totale a fost cu 23 
la sută mai mare decît în 
1969. Sporuri deosebite au 
fost realizate la oțel, lamina
te, mașini-unelte de așchie- 
re a metalelor, utilaje pentru 
industria chimică, tractoare, 
amoniac sintetic. Printre noile 
realizări ale acestui centru 
industrial se înscrie și presa 
hidraulică de 6 000 de tone 
la construcția căreia au cola
borat peste 200 de unități din 
oraș.

...Provincia Sandun rapor
tează cea mai mare produc
ție de bumbac consemnată 
de istorie, iar în întreaga re
giune administrativă Sicia- 
ciuan din partea de nord a 
țării recolta de cereale la ha 
a fost superioară față de sar
cinile fixate în programul na
țional de dezvoltare a agri
culturii pentru zonele de la 
nord de fluviul Iantze.
urma unor 
la sută din 
sînt irigate.

LA PAZ 6 (Agerpres). — 
Fostul ministru al afaceri
lor interne al Boliviei, David 
Fernandez, și Miguel Maram- 
berg, fost colaborator al ser
viciului bolivian de securita
te, au fost arestați sub învi
nuirea de apartenență la or
ganizația teroristă de dreap
ta care a organizat marți a- 
tentate cu bombe în unele 
puncte din La Paz. Cei doi 
au fost divulgați de mai mul
te persoane arestate ca ur
mare a participării lor la 
atacurile menționate. Se pre
cizează că David Fernandez 
este implicat și în tentativa 
de lovitură de stat militară 
din octombrie 1970.

demilitarizate de ambele părți 
ale frontierelor cu Israelul.

Referindu-se la întrevederile 
pe care le-a avut la Londra 
oficialitățile britanice, Riad 
declarat că convorbirile 
premierul Edward Heath 
ministrul de externe, 
Douglas Home, au fost
nice, constructive și satisfăcă
toare".

cu 
a 

cu 
Și

Alee 
,rod-

supra diverselor căi utilizate 
de guvernul american pentru 
a livra arme altor țări.

Senatorul William Prox- 
mire, președintele subcomisi
ei a declarat la rîndul său, 
că este „șocat de acest pro
cedeu machiavelic de a uti
liza un program cu țeluri 
umanitare pentru furnizarea 
de armament și instrumen
te ale morții". Proxmire a 
precizat că, după informa
țiile pe care le deține, „sume' 
incredibil de mari" au fost 
utilizate în scopul asigurării 
livrărilor de arme, majorita
tea dintre ele fiind „ascun
se" Congresului. El a afirmat 
că, în anul fiscal în curs, 
Statele Unite au livrat alia- 
ților lor arme în valoare de 
peste 4 miliarde dolari, deși 
suma alocată în buget în 
acest scop se ridică la nu
mai 545 milioane dolari.

0 Guvernul Republicii Chile 
a grațiat 43 de militanți de 
stînga condamnați sau acțio
nai/ în justiție de regimul pre
cedent pentru diverse activități 
politice considerate drept „sub
versive". Majoritatea acestora 
aparțin Mișcării revoluționare 

-de stînga.
® Președintele Consiliului 

Național al Cărbunelui („Na
țional Coal Board") din Marea 
Britanie, lordul Robens, a de
misionat din această funcție 
pe care o deține de aproape 
10 ani. Gestul său are semni
ficația unui protest față de ho
tărîrea guvernului conservator 
de a denaționaliza unele dintre 
cele mai rentabile sectoare din 
industria cărbunelui.

0 Guvernul ceylonez a lio- 
tărît să instituie, de la începu
tul acestui an, controlul său 
asupra întregului sector petro
lier din țară. Astfel, societatea 
„Ceylon Petroleum Corpora
tion" a preluat de la compa
niile străine „Schell Caltex" și 
„Esso" serviciile de depozitare 
și de aprovizionare cu petrol.

0 Intr-o declarație făcută pre
sei, primul ministru al Libanu
lui, Saeb Salam, a afirmat că 
este satisfăcut de hotărîrea 
Comandamentului luptei armate 
palestiniene (C.L.A.P.) de a în
chide birourile tuturor orga
nizațiilor de comando din ta
berele de pe teritoriul Libanu
lui și de a le unifica în cadrul 
unui singur birou în 
bără.

fiecare ta-

localității 
a ars din
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Declarațiile ministrului de externe chilian
SANTIAGO DE CHILE 6 

(Agerpres). — Ministrul de 
externe chilian, Clodomiro 
Almeyda, a declarat că, prin 
stabilirea relațiilor 
tice și comerciale 
publica Chile și 
Populară Chineză, 
chilian pune în aplicare unul 
din principiile fundamentale 
ale programului de politică 
externă al Frontului Unității 
Populare, care prevede stabi
lirea de relații diplomatice cu

diploma- 
între Re- 
Republica 
guvernul

toate țările, indiferent de 
sistemul politic. El a arăta) 
în continuare : „In cazul Re
publicii Populare Chineze, estp 
vorba de un act de o deo
sebită semnificație, deoarece 
se stabilesc relații cu un gu
vern care reprezintă națiu
nea cea mai mare din lume, 
care a obținut progrese im
portante în dezvoltarea eco
nomică și socială, constituind 
un factor de însemnătate de

netăgăduit în viața interna
țională. Fără China, a adău
gat Almeyda, nu poate fi 
conceput nici un efort în ve
derea realizării păcii și secu
rității mondiale, nu poate fi 
organizată colaborarea inter- 

atingerii 
lumii 

aceste 
număr 
de sta-

națională necesară 
marilor obiective ale 
în dezvoltare. Din 
motive, la O.N.U. un 
din ce în ce mai mare
te sprijină China populară".

O La marginea 
australiene Sydney 
temelii... un post de pompieri. 
Clădirea a fost incendiată în 
urma unui accident suferit 
chiar în fața ei de o autocis
ternă încărcată cu benzină și 
tot ce 
rii a 
priile
0 In 

a Italiei este în curs o 
care perturbează serios 
ducția de automobile a 
„Fiat". Mișcarea grevistă 
prins marile uzine .,Pirelli' 
„Biccoca".

au putut face pompie- 
fost să-și salveze pro- 
vieți.

industria de cauciuc 
grevă 

pro- 
firmei 
a cu- 

i“ și

0 Guvernul indian a apro
bat un program în valoare de 
66 milioane dolari, menit să 
combată șomajul și efectele 
acestuia, în special în regiunile 
rurale.

0 Numai la New York, con
sumurile de drog a provocat 
anul trecut moartea a peste 
1 000 de persoane.

In
vaste lucrări, 80 
terenurile de aici

★

VARȘOVIA 6 — Cores
pondentul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite : In lo
calitatea Swiecie din R.P. 
Polonă se află în construcție 
un puternic combinat de ce
luloză și hîrtie. Pînă în 1975 
aici va funcționa un complex 
de fabrici de celuloză din 
fag și pin, un al doilea com
plex pentru producerea hîrti- 
ei și o fabrică pentru saci din 
hîrtie. Mașinile și instalațiile 
combinatului sînt importate 
din Finlanda. In iulie 1967, 
la Swiecie a fost dată în ex
ploatare prima linie a fabri
cii de celuloză din fag.

In final, combinatul de la 
o 

aproximativ 
celuloză,

Swiecie va realiza anual 
producție de 
300 000 tone de 
350 000 tone hîrtie și carton
și 200 milioane saci de hîrtie.

Orașul unei istorii palpabile
(Urmare din pag. 1)

După o călătorie de peste 
600 de kilometri, pe care fe
restrele largi ale expresului 
„Săgeata albastră" o trans
formă într-un pasionant co
locviu cu cîmpiile copleșite 
de abundenta zăpadă a ier
nii rusești, descind în- Lenin
grad prin gara Moskovskaia, 
aceiași prin care pătrundea 
în marele oraș, în urmă cu 
mai multe decenii, cunoscu
tul scriitor englez Herbert 
G. Wells, hotărît să-l întîl- 
nească pe Lenin și să lămu
rească, pentru sine și pentru 
o Europă neliniștită, tainele 
convulsiilor revoluționare ale 
Rusiei, secretele miracolului 
rus. Mă instalez apoi în ho
telul „Oktiabrskaia", același 
în care locuise cîndva și John 
Reed, americanul pentru care 
Revoluția din Octombrie, 
dincolo de faptul că nu vă
dise taine și secrete, se în
scria în ordinea firească a 
istoriei lumii și, în aceeași 
seară, în lumina orbitoare a 
unor faruri cu mercur, mă- 
turînd bulevardele și rotin- 
du-se cu lentoare prin pie
țele înzăpezite, mă pătrund 
de întîiele însemne și măr
turii ale celor „10 zile care 
au zguduit lumea".

Apoi, nopțile Leningradului 
— cele profunde, din decem
brie și nu cele albe, din iu-

nie — devin tot atîtea nopți 
de bilanț, în care memoria 
se străduiește să facă ordi
ne . într-o sumă de imagini 
și date ce nu mai pot fi a- 
bordate cu mentalitatea su
perficială a turistului.

Există, însă, și o istorie 
mai puțin tumultuoasă, pe 
care bunul meu amfitrion din 
Leningrad, Ilia Mihai'lovici 
Moroz, mi-o etalează cu o 
pasiune reținută, de om o- 
bișnuit cu capriciile timpului 
și cu incifrările conținute 
de fapte și lucruri care nu 
întotdeauna izbutesc să spu
nă ceva străinilor. Rutele o- 
rașului, de acum, se diver
sifică și itinerariile pentru 
care optăm se supun unor 
sinuozități neașteptate. Ne 
reîntoarcem astfel pe Nevski 
Prospekt, și din cafeneaua 
din care a plecat Pușkin a- 
colo unde avea să-l împuște 
Dantes ne îndreptăm spre 
periferiile nordice ale ora
șului. Intre mestecenii albi 
care s-au rotit în privirile 
împînzite de umbrele mor- 
ții ale marelui poet rus, ne 
reamintim întîiele cuvinte ale 
unui poem celebru ! „Durînd 
un monument mai dur ca 
bronzul..." Noaptea, cînd se 
ridică podurile peste Neva, 
ne perindăm de-a lungul 
cheiurilor din piatră pe care 
au răsunat cîndva pașii lui 
Gogol și Dostoievski, ca și

i pașii eroilor din „Mantaua"
sau „Crimă și pedeapsă". In 

' [ fostul hotel „Engleterre", a-
i cum „Leningradskaia", ne re-

i' culegem în camera în care
! sra sinucis Esenin, în urmă
i cu 45 de ani, într-un decem-
' brie poate cu mai multă ză-
! padă, dar într-un decor ne-
1 schimbat. Toate — fapte mă-
' runte poate în lanțul mari-
i lor evenimente ale istoriei,

Idar, în același timp, elemen
te în absența cărora istoria 
Leningradului ar deveni o 
simplă schemă, aridă și con
vențională.

Mai devreme sau mai tîr- 
ziu, pașii tuturor vizitatorilor 
acestui oraș, converg spre 
cimitirul Peskarev — uriașă 
necropolă a victimelor ulti
mului mare război. 600 000 
de soldați și civili, apărători 
ai Leningradului asediat, zac 
umăr la umăr în gropile co
mune, multora nu li se mai 
știe nici măcar identitatea 
și, deasupra tuturor, mlădiată 
de vîntul domol și de o im
presionantă muzică rememo- 
ratoare, se zbate o flacără 
veșnică, aprinsă din însăși 
durerea poporului care a în- 
frînt fascismul. Abia aici în
țelegem cu adevărat că Le
ningradul, înainte de a fi 
un mare oraș, este orașul 
unei istorii devenite palpa
bile.

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
0 In aceste zile, la Atena se 

desfășoară ședința de lucru a 
federației internaționale de fot
bal, avînd ca temă centrală 
campionatul mondial din anul 
1974, respectiv formula de dis
putare a acestuia. Comisia 
F1FA va examina propunerea 
făcută de Biroul forului fotba
listic internațional, 
potrivit căreia se 
menținerea formulei 
chipe finaliste, cu
ca în locul sferturilor de finală 
și a semifinalelor, cele 8 echi
pe calificate în „optimile" de

finală să joace în cadrul a două 
grupe, iar primele clasate 
dispute finala.

să-și

propunere 
recomandă 
cu 16 e- 

mențiunca

0 Cursa masculină de 
lom uriaș desfășurată pe 
tia de Ia Berchtesgaden (R. F. 
a Germaniei) s-a încheiat cu 
victoria schiorului elvețian 
Edmund Bruggman, care în cele 
două 
total 
plus

sla- 
pîr-

manșe a realizat timpul 
de 2’40”91/100 (1’23”09/100 

1’17”82/100).

Telegramele 
anunțat încetarea 
fostului campion

O de presă au 
din viață a 
mondial de

box la categoria grea Sonny 
Liston. Potrivit comunicatului 
poliției din Las Vegas, moar
tea ar fi survenit încă acum o 
săptăxnînă. Corpul lui Liston 
a fost găsit în locuința sa 
apropiere de Las Vegas 
către
acasă

soția sa 
timp de

care lipsise
10 zile.

Turneul
pe gheață

internațional

din 
de 
de

deO
hochei pe gheață „Toronto 
Cup", desfășurat în mai 
orașe finlandeze, a fost 
gat de formația Dinamo 
cova, care a totalizat 8 
te.

mul-te 
cîști- 
Mos- 

punc-

SAIGON 6 (Agerpres). — La 
70 kilometri de Saigon, de-a 
lungul șoselei nr. 1 care leagă 
capitala sud-vietnameză 
regiunea septentrională a 
etnamului de sud, au avut

de 
Vi- 
loc

0 Poliția spaniolă a arestat 
marți alte 14 persoane, între 
care două femei, sub acuzația 
de „activitate comunistă". Nu
mai în intervalul 21 decembrie 
— 5 ianuarie numărul persoa
nelor arestate în 
convingerile lor 
dică la 85.

Spania pentru 
politice se ri-

de interne al0 Ministrul
Ciprului, Epaminondas Komo- 
dromos, a ordonat deschiderea 
unei anchete în legătură cu in
formațiile apărute în ziarul 
„Patris" privind organizarea de 
atentate împotriva unor per
sonalități de stînga din Cipru, 
printre care și conducători ai 
Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.)

0 Negocierile „globale" din
tre Algeria și Franța, întrerup
te la 30 decembrie, vor fi reluate 
la Paris în cursul celei de-a 
doua jumătăți a lunii ianuarie, 
s-a anunțat în capitala Fran
ței.

0 Cheltuielile militare di
recte ale Israelului vor spori 
cu 6 la sută în anul 1971, a- 
tingînd cifra record de 1485 
milioane de dolari — se pre
cizează în proiectul de buget 
prezentat parlamentului de gu
vern.

0 Președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay,. a avut 
la Ankara consultări cu lide
rii partidelor politice reprezen
tate în Parlament, precum șl 
cu reprezentanții instituțiilor 
de învățămînt superior din 
Turcia.

și doi colaboratori ai aces
tuia. Unul din principalii a- 
cuzați, episcopul Nkongsam- 
ba, a fost condamnat la în
chisoare pe viață.

f
\

membri ai Uniunii Populare 
din Camerun, partid scos în 
afara legii. Au fost condam
nați la moarte liderul aces
tui partid, Ernest Ouandie,

Condamnări la moarte în Camerun

Procesul

militantei

americane

Angela Davis

a

au 
în

de culoare,

— Cunoscuta 
Angela Davis, 
tribunalul din 
că ar fi pro-

YAOUNDE 6 (Agerpres). 
— Tribunalul militar din ca
pitala Camerunului, Yaounde, 
a pronunțat miercuri sentin
ța în procesul intentat unor

SAN RAFAEL 6 (Agerpres). 
militantă americană de culoare, 
a fost inculpată marți de către 
San Rafael (California), pentru 
curat armele utilizate în incidentul de Ia 7 au
gust anul trecut din incinta acestui tribunal. 
Potrivit legislației californiene, persoanele acu
zate de furnizarea armelor utilizate în acte 
violente soldate cu victime umane sînt posi
bile de aceleași pedepse ca și autorii crimelor.

In depoziția sa, Angela Davis a respins acu
zațiile aduse ca nefondate și a subliniat că 
procesul în care este implicată constituie o 
Înscenare politică în cadrul campaniei reacțiu- 
nii din S.U.A. împotriva forțelor progresiste.

Avocații apărării au cerut punerea în liber
tate a Angelei Davis și invalidarea inculpării, 
relevînd că acuzațiile formulate împotriva mi
litantei nu sînt dovedite. Ei au subliniat că în 
California ea nu se poate bucura de o judecată 
imparțială, datorită campaniei politice organi
zate împotriva sa de către autoritățile statului.

Judecătorul Joseph Wilson, președintele com
pletului a refuzat să se pronunțe asupra ce
rerii apărării, fixînd data de 22 februarie pen
tru dezbaterea ei. După această dată, a anun
țat judecătorul Wilson, tribunalul se va con
sulta cu Curtea Supremă a statului California 
pentru a hotărî modalitatea de continuare 
procedurii penale.

Arestarea și extrădarea Angelei Davis 
declanșat o puternică campanie de protest 
S.U.A., și în străinătate. In S.U.A., au luat 
ființă pînă în prezent, potrivit informațiilor 
transmise de agențiile de presă, peste 50 de 
comitete pentru eliberarea Angelei Davis.

noi ciocniri între detașamente 
ale Frontului Național de Eli
berare și unități militare a- 
mericane. Lupte între forțele 
patriotice și efective militare 
saigoneze și americane au fost 
semnalate, de asemenea, 
provincia Puang Ngai, 
aceeași șosea, precum și în re
giunea An Xuyen.

Pe de altă parte, corespon
dentul agenției France Presse, 
relatează că bombardierele a- 
mericane de tip „B-52" și-au 
concentrat în ultimele 24 da 
ore raidurile asupra provinciei 
Quang Tri și a văii A Shau.

în 
pa

Vremea
pe
glob
< Frigul continuă să dom

nească in cea mai mare parte 
a continentului european. In 
timp ce în R. F. a Germaniei, 
vremea s-a ameliorat treptat 
și toate autostrăzile au fost 
degajate de stratul de zăpadă, 
in Spania valul de frig a că
pătat un caracter dramatic. 
Au fost semnalate, victime o- 
menești și aproape o sută de 
sate complet izolate, ca ur
mare a ninsorilor abundente. 
In provincia Albacete au fost 
trimise elicoptere in ajutorul 
locuitorilor satelor izolate, ră
mași fără curent electric, ali
mente și medicamente. In nu
meroase localități ale Spaniei 
au fost înregistrate cele mai 
scăzute temperaturi din acest 
secol. Există temerea compro
miterii considerabile a culturi
lor și în special, a plantațiilor 
de portocali.

In Portugalia, aeroportul ca
pitalei a fost închis din cauza 
ceții. Din același motiv a fost 
întrerupt și traficul maritim.

In Italia, gerul a provocat, 
de la începutul anului, moartea 
a 14 persoane. A inceput să 
ningă la Veneția și la Cagliari.

In centrul Franței, la Lozere, 
a fost înregistrată o tempera
tură de minus 34 de grade.

Serviciul meteorologic englez 
prevede pentru următoarele 
zile ninsori abundente pe in- 
tregul teritoriu al Marii Brita
nii.

(Agerpres)

O iarnă deosebit de grea 
s-a abătut în acest an asupra 
Iugoslaviei. In Slovenia, Croa
ția», Bosnia și Herțegovina, ca 
și in regiunea imediat înveci
nată litoralului Adriaticii, con
tinuă să ningă de citeva zile. 
Stratul neobișnuit de zăpadă 
atinge pe alocuri peste 50 cm, 
producind perturbații serioase 
circulației rutiere și ferovia-e. 
Magistrala de curent electric 
ce aprovizionează orașul 
Zadar și regiunea din nordul 
Dalmației a fost deteriorată, 
numeroase întreprinderi înce- 
tindu-și activitatea. Lipsa de 
curent electric se face simțită 
și in Croația, și mai ales in 
capitala acesteia, Zagreb. In 
regiunea Gorski Kotar, citeva 
sate, cu o populație de circa 
30 000 locuitori, se află izola
te. Numeroși turiști iugoslavi 
și străini, ce și-au petrecut 
Anul Nou în această pitorească 
regiune, sint nevoiți să-și pre
lungească vacanța pinâ la 
degajarea căilor rutiere. O cu
riozitate o reprezintă regiuni
le de cîmpie ale Macedoniei 
unde, spre deosebire de alte 
regiuni ale Iugoslaviei, încă nu 
a nins. Aici temperatura va
riază între 5 și 10 grade Cel
sius.

> La începutul acestei săp- 
tămini, zonele estice ale State
lor Unite au continuat să fie 
bîntuite de ger și furtuni de 
zăpadă. In unele locuri, visco
le puternice au ridicat troiene 
de 4 metri. Cele mai lovite au 
fost statele lowa și Nebraska, 
unde au fost puternic afecta
te căile rutiere. Viscolul și ge
rul au provocat moartea a 
aproximativ 40 de persoane.
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