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Primul transport de cărbune pe anul 1971 de la E. M. Lonea sosind la preparația 
din PetriIa- Foto: Emilian DOBOȘ

sfert de veac 
intrat într-o con- 
cu timpul, pro-

de construcții
IVLa Viscoza

Lupeni 
lucrează 

intens...

se
ții. Este vorba de o centrală 
termică destinată să deser
vească diverse obiective (blo
curi, școală etc.), din Visco- 
za IV. Maistrul constructor < 
de aici, Ion Marcu, se poate 1 
declara mulțumit, căci ur- 1 
mează să se pornească lu- 1 
crările de betonare... 1

. De peste un 
fcra noastră a 
Jruntare directă ___
punîndu-și planuri îndrăznețe de 
edificare a societății, într-un ritm 
rapid de dezvoltare a 
și a vieții sociale. In 
la ședința Comitetului 
al C.C. al P.C.R. și a 
din 25 noiembrie 1970, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că : 
„...actualul cincinal se încheie cu 
succese importante, care demon
strează în mod concludent juste
țea liniei generale a politicii par
tidului îndreptate spre dezvolta
rea rapidă a forțelor de produc
ție, perfecționarea vieții 
mice și 
nuă a 
tregului 
laterală a României socialiste".

In cincinalul care s-a încheiat 
de curînd, a fost acordată o im
portanță deosebită dezvoltării 
activității de cercetare științifică, 
considerată fiind ca o pîrghie im
portantă pentru ridicarea calita
tivă a întregii economii. Pentru 
sporirea rolului științei în cadrul 
producției, pentru legarea orga
nică a cercetării științifice de

economiei 
Expunerea 

Executiv 
guvernului

econo- 
sociale, creșterea conti- 

nivelului de trai al in- 
popor, înflorirea multi-

proiectare și în scopul cuprin
derii ansamblului de probleme 
complexe care trebuiau rezolvate, 
C.C.P. a luat măsura ca încă din 
anul 1967 să unească nucleele 
de cercetare și proiectare într-o 
singură unitate.

In cincinalul trecut s-au reali
zat, în cadrul institutului nostru, 
proiecte de deschidere pentru 
mine noi, de sistematizare șl 
modernizare a celor existente, de 
construcții subterane și de supra
față, precum și de construire a 
numeroase utilaje. In vederea 
realizării și depășirii indicatorilor 
prevăzuți în planurile anuale și 
de dezvoltare în perspectivă, s-au 
întreprins cercetări pentru perfec
ționarea metodelor 
și crearea de noi 
luarea de studii și 
pentru susținerea 
niere cu materiale care să redu
că consumul de material lemnos, 
cercetări și experimentări privind 
tăierea mecanizată în abatajele 
cu front lung, studii și experi
mentări legate de automatizarea 
transportului continuu și disconti
nuu, pentru valorificarea superi
oară a cărbunelui, proiectul de

de exploatară 
metode, efec- 
experimentâri 

lucrărilor mi-

modernizare și amplificare a pre- 
parației Lupeni, experimentări pe 
scară industrială în direcția epu
rării apelor reziduale și valorifi
cării sterilului rezultat. S-a urmă
rit creșterea gradului de con
fort, s-au întreprins studii și ana
lize privind introducerea metode
lor matematice pentru rezolvarea 
problemelor de cercetare și pro
iectare.

In cele ce urmează vom evi
denția cîteva din problemele care 
au fost soluționate în perioada 
1966-1970. S-au realizat cerce
tări referitoare la îmbunătățirea 
tehnologiilor de susținere meta
lică a abatajelor cu front lung 
și verificarea monografiilor de 
susținere. S-a rezolvat susținerea 
metalică a intersecțiilor abataje
lor cu preabatajele și a șpițurilor 
la stratele groase. S-a conceput 
și experimentat, cu rezultate bu
ne, construcția tavanului metalic 
flexibil în condițiile de presiune 
din stratele groase. S-au mai 
adus perfecționări metodelor de 
exploatare de la mina Anina, 
din stratele 17-18 Uricani și 3

Start CITIȚI

(Continuare în pag. a 3-a)
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promițător
în exploatările 
forestiere

in pagina
a 2-a:

Pionierii

Cum e și firesc, trecerea 
în noul cincinal a coincis și 
pentru colectivul de construc
tori al Grupului de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. cu în
ceperea lucrului la obiecti
ve social-culturale importan
te, menite să împlinească 
peisajul urbanistic al Văii 
Jiului și să satisfacă necesi
tățile dezvoltării ei multila
terale, într-un 
celerat.

Astfel, s-au 
mele săpături, 
cavatoristul î . - ,
la fundația viitoarei școli cu 
16 săli de clasă. în cvarta
lul Viscoza IV din Lupeni.

Tot în cadrul șantierului 
IV Lupeni s-a săpat, deja, 
fundația unei noi construc-

In curînd 
și etajul V 

va fi glisat...

ritm mai ac-

pri- 
ex-

executat 
de către

Mihai Popescu,

In aceste zile, la frontul de 
lucru al blocului B 1 din 
Vulcan s-a ajuns cu glisarea 
la etajul V. Constructorii 
din schimburile coordonate 
și îndrumate de maiștrii Du
mitru Ciobescu și Nicolae Za- 
grea au impus lucrărilor un 
ritm corespunzător, acordînd, 
în același timp, atenția cu
venită la execuția tuturor o- 
perațiilor extrem de preten
țioase, mai ales în condițiile 
actuale, de iarnă.Jiul și-a reluat an

trenamenteleExperiența de producție din 
iernile trecute, sarcinile majo
re din anul și cincinalul în 
care am pășit, au determinat 
colectivul Unității de exploata
re a lemnului Petroșani și con
ducerea sa să pregătească în- 
tr-un înalt spirit de responsa
bilitate și chibzuință noul an 
forestier 1971. Asigurarea din 
timp a stocurilor de lemn în 
faza apropiat, necesare pentru 
realizarea sarcinilor de plan în 
perioada iernii, a constituit o 
preocupare centrală în cadrul 
tuturor sectoarelor și exploa
tărilor forestiere ale U.E.L. Pe
troșani. Cîteva exemple sînt 
semnificative în acest sens. La 
exploatările forestiere Căpri- 
șoara, Purcaru și Polatiște (șef 
de parchet Ludovic Copriva) 
din sectorul 'forestier Roșia, 
condus de șeful de sector Ni- 
colae Matei, au fost create sto
curi de lemn la drumul auto 
cu un volum de 4 000 mc buș
teni de fag și 200 mc lemn ce
luloză, cantitate ce acoperă sar
cinile de plan pe întreaga pe
rioadă a lunilor ianuarie-fe- 
bruarie 1971. O remarcă :

torul Roșia este fruntaș pe u- 
nitate în ceea ce privește pre
gătirea producției pentru acest 
nou an. La rîndul său, exploa
tarea Gîrbovu (șef de parchet 
Petru Sotcan) din sectorul Cîm- 
pu lui Neag are nevoile de plan 
acoperite prin stocuri curente 
în Țază apropiat totalizînd 700 
mc bușteni, iar exploatarea Bi- 
lugu (șef de parchet Dumitru 
Călinoiu) cu un stoc de 800 
mc bușteni și 200 mc celulo
ză. de fag pentru export.

Stocuri într-un volum de 
4 300 metri steri lemn de foc 
au fost create și la 
Gîrbovina de către 
muncitori forestieri 
Vasile Senatovici.

Care este efectul acestor pre
gătiri acum la începutul ac
tivității de producție din noul 
an ? In prima săptămînă de lu
cru, din exploatările Căpri- 
șoara și Purcaru din sectorul 
Roșia au luat drumul spre de
pozitele finale primii 150 mc

Minerul Lupeni în
că speră la... „B“

Competiții interna
ționale de schi.

Ultimele știri

CABINET STOMATOLOGIC 
pentru elevii din Petroșani

Ieri s-a deschis în 
liceului din Petroșani 
binet stomatologic cu 
profilactic pentru elevi. ___
cabinet stomatologic va funcți
ona în două schimburi efectu- 
înd trierea tuturor elevilor 
cadrul unităților școlare 
Petroșani. In luna ianuarie 
fi examinați elevii școlilor

localul 
un ca- 

scop 
Noul

nerale și licee, iar în februa
rie copiii de la grădinițe și că
minele de zi, după un program, 
stabilit de comun acord cu di
recțiunile acestor unităti car» 
sînt solicitate să acorde între
gul sprijin pentru buna desfă
șurare a importantei acțiuni 
inițiate de organele medico- 
sanitare ale municipiului no, 
stru.

Rezultatele concur
sului Pronosport 
nr. 2

I
I!

Prin generalizarea 
susținerii moderne in abataje

exploatarea 
brigada de 
condusă de

din 
din 
vor 
cje-

I. bAlan

(Continuare în pag. a 3-a)

cu atenție,

în exploa-

Al. BALGKADEAN

(Continuare în pag. a 3-a)

dc 
la

pro-
210 MW 
sfirșitul

. V*fi'.pi ’f.-; • • v. ■ •

Coordonate 
hunedorene

cinstesc

Foto !
V. Iordăchescu

Primele
tone
de fier■ ■

vechi

C. P.

(Continuare in pag a 3-a)

de a 
la în- 

lor,

Dacă 
nece-
2- 1 ea
3- lea

programul de activități 
organizației orășenești 
U.T.C. se numără și

Din inițiativa
U.T.C. de 
în zilele de 
tinerii din 
mecanic al
pat la prima acțiune patrio
tică din acest an. Cu acest 
prilej ei au colectat și ex-

comitetului 
la E. M. Lonea, 
6—7 ianuarie a.c , 
sectorul electro- 

minei au partici-

Moment din timpul montă rii grupului nr. 2 de 210 MW 
____________________________________________________ 1

I 
I

La exploatarea minieră A- 
ninoasa, în cadrul sectorului 
IV, a fost generalizată sus
ținerea metalică hidraulică 
în abatajele frontale din stra
tul 3, blocul 3. Prin extin
derea acestei metode moder
ne de armare s-au realizat 
economii de material lem
nos în valoare de peste 
200 000 lei.

Folosindu-se la frontul a- 
batajelor stîlpii metalici hi
draulici de fabricație româ
nească, înlocuindu-se poditu- 
ra clasică din seîndură cu 
plasă de sîrmă și grinzi în 
consolă, randamentul la ex
tragerea cărbunelui din aba
tajele Aninoasei a crescut 
cu aproape o tonă pe post.

AN DE RECORDURI 
LA TERMOCENTRALA
DE LA MINTIA

I 
I
I
I

I

I 
I 
I
I 
I
I

I

rină la data aniversării glo
riosului semicentenar al parti
dului au mai rămas puține luni 
dar pregătirile în vederea cin
stirii acestui eveniment cu a- 
dinci și multiple semnificații, 
au cuprins deja toate domenii
le vieții noastre cotidiene. Ală
turi de părinții și frații lor mai 
mari din uzine, mine, între
prinderi, copiii din Valea Jiu
lui au înscris pe agenda ma
nifestărilor pionierești nenumă
rate acțiuni interesante, origi
nale, stimulative, bogate 
conținut și în sensuri.

Astfel, pentru început, 
fiecare unitate se vor confec
ționa fotomontaje înfățișînd 
realizările poporului nostru, iar 
prin toate școlile va circula „a 
bumul ștafetă" intitulat „Gîn- 
duri pentru partid", în care u- 
nitățile vor înscrie cele mai 
reușite activități inițiate cu pri
lejul sărbătoririi partidului. O 
expoziție-concurs cu cele mai 
frumoase albume confecționa
te de pionieri va evidenția 
strădaniile lor în această direc
ție. Se prevede apoi organiza
rea unui concurs de recitări 
cu faze pe clase, școli, locali
tăți și municipiu, intitulat 
„Partid iubit, iți mulțumim", și 
a unui concurs gen „Cine știe, 
răspunde" pe tema „50 de ani 
de lupte pentru fericirea po
porului", iar pînă la 1 februa
rie concursul corurilor școlare 
intitulat „Copiii cîntă partidul", 
despre care am mai relevat, 
va fi încheiat în cadrul unei 
finale la Petroșani. Nu vor lip
si nici expozițiile cu lucrări re
alizate de copii în cercurile ar
tistice. Printre acestea amin
tim expoziția de desene, inti
tulată „Copilărie fericită ve
gheată de partid", expoziția 
de fotografii cu titlul „Partidul 
și patria — un singur tot", ex
poziția de artă populară etc. 
In cadrul acțiunii „Eroi au fost, 
eroi sînt încă”, pionierii 
școlarii vor avea prilejul 
realizeze excursii și vizite 
Doftana, București, Tg. Jiu, 
peni (familiarizîndu-se cu 
biective legate de trecutul 
luptă al comuniștilor) precum 
și întîlniri cu membri de par
tid din ilegalitate, cicluri de

Pentru
continua
ridicare
a calității 
firelor 
de mătase

Intense preocupări se des
fășoară, în prezent, la Fabri
ca de fire și fibre artificiale 
„Viscoza" din Lupeni, pentru 
găsirea unor soluții optime 
care să contribuie la îmbu
nătățirea calității produselor, 
prin reducerea agenților chi
mici externi din atmosferă. 
In aceste zile, una din solu
țiile propuse se află în curs 
de experimentare. De men
ționat că inițiativa ca și pre
ocupările pentru găsirea so
luțiilor aparțin în întregime 
corpului ingineresc al fabri-

Preocupări 
vechi și noi 
pe frontul 

muncii patriotice
Animați de dorința 

contribui cît mai mult 
frumusețarea orașului 
tinerii din Lupeni și-au pro
pus ca în acest an să pres
teze peste 190 000 ore de 
muncă patriotică, realizînd 
astfel un însemnat volum de 
economii nefinanțate. Prin
tre obiectivele înscrise în

al 
a 

unele 
preocupări noi, — ca de e- 
xemplu amenajarea, iar apoi 
întreținerea corespunzătoa
re a cinci baze sportive — 
precum și preocupări deve
nite tradiționale : colectarea 
a 1 000 tone fier vechi.

așteptarea 
trenurilor

In eroica epopee a făuririi 
„stelei de pe Mureș", anul 1970 
marchează punctul culminant 
al eforturilor, perseverenței în 
muncă și abnegației construc
torilor, momentul în care- pe 
harta energetică a țării și-a 
definit personalitatea un obiec
tiv mare, nou, viguros, gene
rator de forță și lumină. In 
acest an :
• a atins parametrii 

iectați primul grup 
pus în funcțiune 
lui 1969;
• Au fost date ... _ ..__

tare încă două grupuri de a- 
ceeași capacitate, termocentrala 
atingînd o putere instalată de 
630 MW care o situează încă 
de pe acum printre cei mai 
importanți furnizori dc ener
gie ai țării. 1970 a constituit 
însă, la Mintia, și un an al 
recordurilor pentru energetica 
românească :
• s-a atins cea mai scurtă 

durată între punerea în func
țiune a două grupuri. La alte 
obiective similare distanța era 
dc circa un an. La Mintia dc 
la punerea în funcțiune a gru
pului 2 (iunie) pînă la a ce-

lui de-al 3-lea (decembrie) s-au 
scurs doar 6 luni. „Performan
ța, după cum afirmă ing. Ni- 
colae Bitir, șeful șantierului 
Energomontaj — este greu de 
reeditat chiar pe plan mondial". 
Dacă privim însă cu atenție, 
constatăm că de fapt recor-

dul este mai mare. De la pre
darea grupului 1 și pînă la 
predarea grupului 3 au trecut 
numai 13 luni, fiind necesare 
ceva mai mult de 4 luni pentru 
fiecare obiectiv. Raportîndu-și 
activitatea întotdeauna la anul 
calendaristic, constructorii sca
pă din vedere, uneori, aseme
nea realizări remarcabile...
• tot record național tre

buie considerat și timpul scurt 
în care s-a făcut trecerea pe

consumul de cărbune, 
pentru blocul X au fost 
sare 45 zile, iar pentru al 
— 20 de zile, grupul al ____
a început să se hrănească cu 
cărbune la numai o zi de la 
realizarea primului paralel.

® >n sl'irșit, trebuie amin
tită durata, nemaiinregistrată în 
țară, în care grupul 3 a atins 
parametrii proiectați : 16 zile.

Toate aceste recorduri pot ti 
rezumate într-unul singur : vic
toria asupra timpului, adver
sarul veșnic al ■ constructori
lor... Realizările înfățișate în
cununează ani îndelungați de 
strădanii, de încleștare bărbă
tească cu greutăți numeroase 
și greu de trecut, ani în care 
colectivele de muncitori s-au 
sudat și omogenizat, s-au călit 
la școala dură a șantierului 
pătrunzînd tot mai adînc în 
tainele meseriei. Dacă numai 
eu un an în urmă, la punerea 
în funcțiune a primului bloc, 
se mai făceau încercări și ta
tonări, ulterior activitatea a

Trei pitici 
în renovare

Un nou magazin 
O.C.L. produse industriale 
este supus, în aceste zile, 
unor renovări de amploare. 
Este vorba de unitatea „Trei 
pitici" din Lupeni, profilată 
pe vînzarea articolelor pen
tru copii, care va f' redes
chisă în cursul lunii ua- 
rie. In prezent, vînzarea ar
ticolelor de îmbrăcăminte și 
încălțăminte pentru micii 
cumpărători este asigurată la 
unitatea deschisă provizoriu, 
în acest scop, în apropierea 
magazinului de mobilă 
strada Gării.

pediat către I.C.M. Livezeni 
primele 15 000 kilograme fier 
vechi din acest an. Demnă 
de relevat este atitudinea 
tînărului miner loan Apro- 
firii care, deși în concediu, 
a participat cu entuziasm la 
această acțiune.
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Minerul Lupe ni
încă speră... fa „B“

Jiul și-a reluat antrenamentele
După clasica vizită medicală, 

fotbaliștii de la Jiul Petroșani 
și-au reluat duminică antrena
mentele în vederea returului 
campionatului diviziei A. Ieri 
dimineața am avut o discuție 
eu antrenorul principal al Jiu
lui, Ion Bălănescu, asupra pe
rioadei de pregătire a echipei, 
asupra modului cum va fi a- 
bordată cea de a doua 
a campionatului.

— Cu părere de rău 
vrea să încep cu cîteva 
nu prea îmbucurătoare 
noi — a intrat în subiect an
trenorul Ion Bălănescu. Dato
rită comportării nesatisfăcătoa
re a unor jucători în 
parte a campionatului, a 
cadrării lor în disciplina 
pe teren și din afara sa, 
fost nevoiți să renunțăm 
serviciile lor.

— Cine sînt aceștia ?
— Incepînd cu Achim, < 

nu) incorigibil Achim, 
Dobreseu, Budai, Gudacu...

— Ce se va întîmpla cu ei T
— Vor fi cedați unor echi 

pe de categorie inferioară.
— Cura v-ați eșalonat aceas

tă perioadă precompetițională 
de pre ătire ?

— Am început prin readap
tare la efort fizic, pregătire 
pe care o desfășurăm pe două 
grupe; dimineața și după-a- 
miaza. De săptămîna viitoare 
vom intensifica antrenamentele, 
vom ține cîte două ședințe pe 
zi, în regim de forță, de rezis
tență fizică de accentuare a 
adaptării Ia efort. Pînă în data 
de 31 ianuarie ne vom pregăti 
după acest program aici, la

parte

dar aș 
lucruri 
pentru

prima 
neîn- 

de 
am 

la

Petroșani, între 1—14 februarie 
vom susține o suită de jocuri 
amicaie în mai multe locali
tăți din țară, iar între 14—22 
februarie se 
luarea unui
re.

— Unde ?
v — La fel 
dv.

— Ce obiective v-ați propus 
pentru această etapă pfecom- 
petițională ?

— In primul 
capacitatea de 
ultimele etape 
îmbunătățim și să subordonăm 
tehnica individuală jocului co
lectiv, cursiv, în viteză ; să 
îmbunătățim substanțial parti
ciparea dinamică, combativă și 
continuă la fazele de joc după 
o fermă disciplină tactică.

— Poate aveți și cîteva nou
tăți în privința lotului pentru 
cititorii noștri ?

— Sînt cîteva noutăți dar 
actualul sistem de transferări 
ne împiedică să-i avem apți 
de joc la reluarea campionatu
lui. Ei vor rămîne totuși 
noi, sperînd să-i avem în 
dență pentru campionatul 
tor.

— Ce face Talpai ?
— A fost pe la stadion, 

împrumutat ceva echipament 
dar nu și-a mărturisit inten
țiile dacă va mai juca sau nu, 
clacă va mai activa la Jiu] sau 
în altă parte.

— Un cuvînt despre com
portarea echipei în turul cam
pionatului.

— A fost așa cum o cunoaș-

preconizează 
turneu peste

știu și eu

efee- 
hotu-

ca și

rînd să depășim 
efort atinsă în 
ale turului ; să

te toată lumea. După părerea 
mea necorespunzătoare, dar co
respunzătoare dacă o raportăm 
la nivelul de pregătire cu caie 
am început campionatul. Pe 
parcurs echipa a evoluat dm 
ce în ce mai bine dar spre 
neșansa ei nu a obținut rezul
tate pe măsura comportării, 
mai ales în unele meciuri. Cred 
că nu e cazul să le reamintim.

— Deoarece acum aveți o 
părere strict autorizată asupra 
capacității echipei Jiul ce șan
să îi. întrevedeți la finele cam
pionatului ?

— Fiecare antrenor ar vrea 
ca echipa lui să joace din ce 
în ce mai bine, să obțină re
zultate din ce în ce mai bune. 
Personal, vizez un loc în prima 
jumătate a clasamentului și aș 
vrea să ajungem cu echipa 
Jiul pînă în finala „Cupei Ro-

mâniei*. Sînt, evident, proiec
te, sînt speranțe ale noastre 
pe care ne vom strădui să le 
ducem Ia .îndeplinire.

— Credeți 
realiza ?

— Da, însă 
în tot acest 
să fie bun de joc.

Speranțele antrenorului Ion 
Bălănescu sînt și ale elevilor 
săi. Ei au început antrenamen
tele eu toată seriozitatea, se 
străduiesc să aplice cît mai bi
ne indicațiile antrenorului pen
tru ca returul campionatului 
să-i conducă pe echipierii Jiu
lui pe o albie nouă în clasa
ment. după posibilitățile ’ 
după talentul și dorința 
reușită ale fiecăruia.

totuși că le veți

cu o condiție : ca 
timp întregul lot

Pentru fotbaliștii de la Mine
rul Lupeni, vacanța a luat sfîr- 
șit pe data de 7 ianuarie, cînd 
s-a efectuat vizita medicală a 
jucătorilor. Prima etapă de pre
gătire (8—24 ianuarie) este re
zervată pregătirii fizice gene
rale în aer liber. La primele 
antrenamente au fost prezenți 
următorii 19 jucători : Șarpe, 
Purice (portari), Ambruș, Pali, 
Burnete, Polgar, Gross (apără
tori). Bulbucau, Șvedac, Precup 
(mijlocași), Cotroază, Răsădea- 
nu, Ceteraș, Lucuța, Mitu, Szi- 
lagy, Moldovan, Damian, Ma- 
ioga — jucător provenit, de la 
Preparatorul Lupeni (înaintași). 
Tbnca a primit dezlegare pen
tru Jiul, Grizea pentru Știin
ța Petroșani, iar Macavei — 
necorespunzător pentru Minerul 
Lupeni, dar legitimat la Jiul !...

N. R. Curioasă optica lui 
Cornel Cărare de a renunța 
la Macavei, la Grizea, la Pă- 
nescu, la Manole, ca și orien
tarea lui în tur de a utiliza 
jucătorii după preferințe și nu 
după calitățile și forma 
sportivă, de a-i trimite în te
ren pe alte posturi decît a- 
celea pentru care erau specia
lizați, de a schimba substan
țial echipa de la un meci la 
altul deși ea eorespunsese în 
etapa anterioară. De altminteri, 
la ședința de analiză din 5 de
cembrie, Iui Cornel Cărare i 
s-au adus critici aspre, 
ficate, pentru acest mod 
conduce echipa pe firul 
ziei C, deși s-au angajat 
se oprească decît în 
acest campionat.

lor

justi- 
de a 
divi- 

să nu

Lotul Minerului Lupeni va fi 
pregătit, totuși, în continuare, 
de cuplul de antrenori Căra
re — Mihalache. Moralul ju
cătorilor nu este scăzut, dim
potrivă, fiecare speră într-o 
comportare mai bună în retur, 
deși formația este lipsită de a- 
portul jucătorilor amintiți, des
tul de valoroși. Programul re
turului îi avantajează pe fot
baliștii din Lupeni mai ales 
prin aceea că vor juca pe te
ren propriu meciurile cu pri
mele trei clasate : Vulturii Tex
tila Lugoj, Știința Petroșani și 
C.F.R. Caransebeș. In retur, 
Minerul Lupeni va susține 8 
jocuri agasă și numai 7 în de
plasare. Așadar, un alt avan
taj. Totul este ca să se pro
fite de aceste avantaje, să se 
lucreze cu mai multă dîrzenie 
din partea fiecărui jucător, să 
se manifeste mai multă înțele
gere și obiectivitate din partea 
antrenorilor, mai mult ajutor 
din partea conducerii secției de 
fotbal a A. S. Minerul Lupeni 
și a conducerii minei.

Jucătorii sînt conștienți că îi 
așteaptă o 
pregătire și 
pionat. Dar 
teresul în
duiesc să atingă o formă cît 
mai bună pînă în 7 martie cînd 
se va relua campionatul di
viziei C și Minerul Lupeni va 
juca acasă cu prima clasată 
— Vulturii Textila Lugoj.

perioadă grea, de 
de evoluție în cam- 
cu toții își dau in- 
pregătire, se stră-
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La mina Lonea

Tinerii în sprijinul 
producției

O utilă acțiune dedicată 
sporirii producției de cărbu
ne a avut loc, din inițiati
va comitetului U.T.C., în ziua 
de 10 ianuarie la mina Lo
nea. Animat de dorința de a 
contribui, în afara programu
lui de lucru, la deschiderea 
înainte de termen a unor 
fronturi de cărbune, un grup 
de uteciști, printre care A- 
lexe Duță, secretarul' comite
tului U.T.C. coordonator pe 
mină, Hie Costin, Petru Si- 
coe, Ion ( arpa, Mihai Sas, 
Stelian Iordache, Vasile Ba
na r, Alexe Sabău, Iulian 
Toader și alții, constituiți în-

tî-tr-o brigadă condusă de 
nărui miner loan Aprofirei, 
s au prezentat la sectorul I 
al minei pentru a lucra la 
prăbușirea abatajelor cameră 
nr. 102 și 103. Lucrarea exe 
cutată de tineri a fost a- 
preciată de conducerea sec
torului. ca fiind: de bună ca
litate. Cuvinte de laudă a 
adresat tinerilor și minerul 
șef de brigadă Marian Ciu
băr, care lucrează la acel 
loc de muncă, apreciind că 
efortul tinerilor va contribui 
la obținerea unui plus de 
producție de peste 250 tone 
de cărbune.

OBEZITATEA
(boală a prosperității)

Obezitatea este o boală de 
nutriție caracterizată prin pre
zența unor depozite excesive 
de grăsime în corpul omului. 
Hipocrate. iar mai tîrziu Cel
sius și Galenus au scris mv.lt 
despre obezitate. In zilele noas
tre prin creșterea continuă a 
nivelului de trai și reducerea 
treptată a eforturilor fizice 
prin dezvoltarea tehnicii, pro
blema obezității, prin amploa
rea spre care tinde, capătă o 
importanță deosebită.

Consecințele obezității sînt 
mai grave în general decît se 
erede.

Hipertensiunea arterială este 
de trei ori mai frecventă la 
obezi decît la indivizii nor
mali. Asociindu-se tulburărilor 
de metabolism complexe, pre
zente la fiecare caz de obezi
tate. aceasta grăbește instala
rea arteriosclerozei cu toate 
consecințele ei : infarcte mio-

cu alimentația. O alimentație 
hipercalorică cu activitate fi
zică redusă Ia un individ sănă
tos duce în mod obligatoriu la 
exces ponderal. Cu alte cuvin
te un import crescut față de 
un export scăzut privind prin
cipiile alimentare, duce Ia de
pozitarea în exces al acesto
ra și în consecință la obezita
te. Necesarul de alimente însă 
este foarte greu de stabilit. El 
variază în funcție de vîrstă, 
sex, constituție fizică, profesi
une. de activitatea fizică extira- 
profesională și multe altele

De exemnlu un miner în a- 
bataji necesită o. alimentație 
cr e să-i furnizezi" zilnic 3 530 
cal. Un funcționar la o mină 
de cărbuni 2 800 calorii, stu
denții în sesiunile de exame
ne 3 500 calorii, iar un intelec
tual la 29 de ani eu o înălțime 
de 168 em și 66 kg greutate 
corporală, care duce o activita-
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Q Turneul internațional 
feminin de handbal desfășu
rat la Loegstoer (Danemar
ca) a fost cîștigat de echipa 
Iugoslaviei, care în ultimul 
joc a terminat la egalitate: 
7—7 (3—3) cu reprezentativa 
Danemarcei. Intr-un alt meci, 
selecționata Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 11—9 
(7—4) formația R. F. a Ger
maniei.

Iată clasamentul final al 
competiției : 1. Iugoslavia — 
5 puncte; 2. Cehoslovacia — 
4 puncte; 3. Danemarca — 3 
puncte: 4. R. F. a Germaniei 
— 0 puncte.

• Cea de-a 13-a ediție a 
turneului internațional

șah de la Reggio Emilia s-a 
încheiat cu victoria marelui 
maestru iugoslav Bruno Par
ma, care a totalizat 11,5 
puncte. Locul doi a fost o- 
cupat de Benko (S.U.A.) cu 
10,5 puncte, iar pe locul trei 
s-au clasat la egalitate Da- 
mianoviei (Iugoslavia) și Sol
tis (S.U.A.) cu cîte 10 punc
te fiecare. Maestrul român 
Theodor Ghițescu a ocupat 
locul șase.

• In turneul internațional 
feminin de șah de la Celia- 
binsk s-au disputat partidele 
întrerupte în rundele anteri
oare. Șahista româncă Mar
gareta Juncu a cîștigat la 
Brigitte Hoffmann (R.D. Ger
mană). Alte rezultate : Bi
lunova — Karakas 1—0; 
Skeghina — Belova 1—0; 
Șikova — Ignatieva remiză.

După disputarea a 9 runde, 
în clasament continuă să con-

Rezultatele concursului Pronosport 
din 10 ianuarie 1971

1. Fiorentina — Lanerossi 0—0 X
2. Foggia — Internazionale 1—1 X
3. Lazio — Varese 0—0 X
4. Milan — Bologna 2—1 1
5. Napoli — Cagliari 1—0 1
6. Sampdoria — Juventus 2—0 1

Torino 
Verona 
Casertana 
Mantova 
Modena 
Novara 
Perugia

— Roma
— Catania
— Catanzaro
— Monza
— Bari
— Atalanta
— Palermo

duca Elena Rubțova (U.R.S.S.) 
cu 7 puncte, urmată de Klara 
Skeghina (U.R.S.S.) — 6,5 
puncte (1), Rima Bilunova 
(U.R.S.S.) — 6 puncte, Giga 
Ignatieva U.R.S.S.), Eva Ka- 
rakas (Ungaria), Tamara Be
lova (U.R.S.S.) — 5,5 puncte 
etc. Margareta Juncu ocupă 
locul 9 cu 3 puncte.

• Concursul internațional 
universitar de schi de la Po
iana Brașov a programat ieri, 
pe pîrtia de pe Cristianul 
Mare, două probe de slalom 
special. La masculin a cîș- 
tigat Nicolae Crețoiu (Poli
tehnica Brașov), cronometrat 
în două manșe (pe o pîrtie 
în lungime de 400 m și 60 
de porți) cu 
104’7/10. Cursa 
revenit studentei 
Alenka Tucilova 
pe o pîrtie de 
41 de porți.

timpul de 
feminină a 
cehoslovace 
— 87’2/10 
300 m

BELGRAD 10 (Agerpres).
Pe trambulina de la Mari- 

bor (Iugoslavia) s-a disputat 
un concurs internațional de 
sărituri .cu schiurile Iu care 
au participat sporii vF. din 
Austria, Cehoslovacia, Elve
ția, R. F. a Germaniei,. Fran
ța, Italia, Iugoslavia, Polonia, 
Suedia și Ungaria.

Victoria a revenit iugosla
vului Ludvig Zajc, care a to
talizat 221,4 puncte (cele mai 
bune sărituri ale sale 
măsurat 
locurile 
sat în 
Bachler 
puncte, Janez Demsar (Iugos
lavia) — 208,4 puncte, Rolf 
Nordgren (Suedia) — 206,8 
puncte etc.

Concursul rezervat juniori
lor s-a încheiat cu victoria 
austriacului Karl Schnabl 
cu 188,3 puncte (66,5 m și 64

în clasamentul „Cupei Mon
diale" continuă să conducă 
Annemarie Proell (Austria) 
cu 72 puncte, urmată la nu
mai un punct de Michele 
Jacot (Franța) — 71 puncte, 
Francoise Macchi (Franța) —

52’18”04/100. La startul cursei 
au fost prezenți 52 de con- 
curenți, dintre care 5 au a- 
bandon at.

G

F. C. Koln — 
Montevideo

MONTEVIDEO 10
— Continuîndu-și turneul 
America de sud, formația vest- 
germană de fotbal F. C. Koln 
a jucat la Montevideo cu echi
pa Nacional, pe care a învins-o 
cu scorul de 2—1 (1—1). Au 
marcat Lohr, Rupi, respectiv 
Artime.

Bayer Miinchen —
F. C. Caii 1—1

BOGOTA 11 (Agerpres). — La 
Caii (Columbia) echipa vest- 
germană de fotbal Bayer Mun-

au 
72 m și 69,5 m). Pe 
următoare s-au cla- 
ordine : Reinchold 
(Austria) — 215

Competiții
internatio

?

M

ROMA 10 (Agerpres), 
Proba masculină de slalom 
uriaș din cadrul concursului 
internațional de schi de la 
Madonna di Campiglio (Ita
lia) s-a încheiat cu 
sportivului francez

a
3’35” 12/100, 

1'48”24/IOO). 
s-a clasat 

său Patrick

O

MUNCHEN 10 (Agerpres). 
— Confirmînd pronosticurile, 
campioana franceză’ Michele 
Jacot a terminat învingătoa-' 
re și în proba de slalom spe
cial din cadrul concursului 
internațional de schi desfă
șurat la Oberstaufen (R. F. a 
Germaniei). Ea a fost crono
metrată în cele două manșe 

de 96”25/100 
48” 19/100), 

Gertrud

cu timpul
(48”06/100 plus 
fiind urmată de
Gabl (Austria) — 98’86/100,
Jocelyne Perillat (Franța) — 
99”91/100, Isabelle Mir 
(Franța) — 100”54/100 ete.

In urma acestor rezultate

Proba de simplu; băr- 
din cadrul campibnafte- 
internaționale de tenis
Tasmaniei (întrecerile 
desfășurat la Hobarth) 

a fost cîștigată de cunoscutul 
jucător sovietic Aleksandr 
Metreveli, care în finală a 
dispus cu 7—6, 6—3, 4—6, 
6—3 de australianul John A- 
lexander. 
feminine, 
ză Gaile 
cut-o cu 
australianca Kerry Harris.

Coasta de Fildeș — R.F. 
a Germaniei 0—1

ABIDJAN 10 (Agerpres). 
Peste 15 000 de spectatori 
urmărit la Abidjan întîlnirea 
internațională amicală de fot
bal dintre reprezentativa Coas
tei de Fildeș și selecționata o- 
limpică a R. F. a Germaniei. 
Fotbaliștii vest-germani au ob
ținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0) prin golul marcat 
de Nickel în minutul 59.

nale
de schi

65 puncte, Isabelle Mir 
(Franța) — 59 puncte, Ger
trud Gabl (Austria) — 47
puncte etc.

O

LAKE PLACID 10 (Ager
pres). — Cursa de 15 km 
din cadrul concursului inter
național de schi fond de la 
Lake Placid a fost cîștigată 
de sportivul norvegian Odd 
Martinsen. El a realizat tim
pul de 50’36”98/100, fiind ur
mat de americanul Mike 
Elliott — 5I’36”73/100 și
norvegianul Bjorn Arvnes

TOKIO 10 (Agerpres). — Se
lecționata de hochei pe gheață 
a R. F. a Germaniei a întîlnit 
la Tokio reprezentativa Japo
niei. Oaspeții au terminat în
vingători cu scorul de 7—0 
(3—0, 3—0, 1—0). Intr-un meci 
anterior, echipa vest-germană 
fusese învinsă cu 5—1 de către 
formația Seibu din Tokio.

STOCKHOLM 10 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
hochei pe gheață „Star Cup* 
s-a încheiat la Stockholm cu 
succesul echipei suedeze Bry- 
naes, care a totalizat 8 puncte 
din 10 posibile. Au urmat în 
clasament formațiile Froelunda 
(Suedia) — 7 puncte, Himik 
Voskresensk (U.R.S.S.) — 6
puncte, Sparta Praga — 4
puncte etc.

OSLO 10
ba de 500
cursului internațional de pati
naj viteză desfășurat la Skien 
(Norvegia) a revenit cunoscu
tului campion suedez Goran

victoria
Henry 

realizatDuvillard, care 
timpul total de 
(l’47”03/100, plus 
Pe locul secund 
compatriotul
Russel — 3’36”12/100, urmat 
de italianul Gustavo Thoeni 
— 3’36”72/100, austriacul
Karl Schranz — 3’36”81 /10'J, 
elvețianul Edmund Brug- 
gmann — 3’37”76/100 etc.

O
TOKIO 10 (Agerpres). 

Concursul internațional. 
sărituri cu schiurile, desfă
șurat pe trambulina de Ia 
Sapporo (locul de desfășu
rare al viitoarei Olimpiade 
albe), a fost cîștigat de schi
orul japonez Yukio Kasaya 
cu 245,7 puncte. Cea mai 
lungă săritură a sa a măsu
rat 112,5 m, performanță ce 
constituie un nou record al 
trambulinei. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul său 
Seiji Aochi — 218,4 puncte. 
Cunoscutul norvegian Enk 
Solberg a ocupat locul patru 
cu 204,9 puncte.

ac iarna
Claeson cronometrat în 41”9/10. 
Olandezul Ard Schenk a ocu
pat locul secund 
Claeson a terminat 
și în cursa de 5 000 
pul de 7’36”4/10.

în 41”9/10. 
învingător 
m cu tim-

MUNCHEN 11 (Agerpres). 
Campionatul european de bob 
(două persoane) disputat pe pîr
tia de la Konigsee a luat sfîr- 
șit cu victoria echipajului vest- 
german Horst Floth-Pepi Bader, 
care a realizat în patru manșe 
(pe o pîrtie în lungime de 1 000 
m), timpul total de 2’54”05/100. 
Pe locul doi, cu 2’54”66/100 s-au 
clasat elvețienii Hans Candrian 
și Erich Scherer, iar locul trei 
a revenit echipajului Wolfgang 
Zimmerer, Peter Utzschneider 
(R.F.G.) — 2’54’’91/100. Boberii 
români au ocupat locurile 18 
— D. Panaitescu și D. Pascu 
cu timpul de 2’58”50/I00 și res
pectiv 20 — N. Stavarache și V. 
Papadopol în 2’59”01/100. Au 
terminat întrecerea 29 de echi
paje. Ion Panțuru și D. Zangor, 
suferind o defecțiune, au a- 
bandonat.

cardice, hemoragii cerebrale, 
tromboze cerebrale etc.

Depunerea grăsimii în muș
chiul cardiac, instalarea arte- 
riosclerozei pe vasele principa
le ale inimii, hipertensiunea, 
explică în parte capacitatea 
scăzută de efirturi fizice ale obe- 
ziler. Litiaza biliară apare foarte 
frecvent la obezi. Cercetări pe 
mai multe serii de bolnavi iu 
arătat că 50—80 la sută dintre 
cei suferinzi de litiază biliară 
sînt obezi. Un alt 
tuat de Newbuda 
demonstrat că din 
suferinzi de diabet,
jumătate, erau obezi, 
studiu preeum șl practica me
dicală de toate zilele sublinia
ză importantul rol pe care-I 
joacă obezitatea în apariția 
diabetului zaharat. S-ar mai 
putea înșira în continuare frec
vența cirozei hepatice, a in
fecțiilor, a tulburărilor neuro
endocrine. a herniei discale, a 
afecțiunilor dermatologice pen
tru a demonstra că grăsimea 
excesivă nu înseamnă sănăta
te, ci o stare care poate duce 
la nen”mă'-ate bolr grave.

După cele de mai sus se 
pun în mod firesc următoare
le întrebări : Care sînt cau
zele obezității ? Cine sînt sus
ceptibili de a face obezitate ? 
Cum să prevenim obezitatea9 
Ce posibilități și perspective 
de tratament an cei care pre- 

"hezitate 7
Obezitatea apare mai frec

vent la vîrstele de peste 3© de 
ani și în special la sexul femi
nin. Cauzele pot fi de matură 
exogenă sau 
din urmă sînt 
roendocrină în 
zurilor.

Ereditatea 
tanță în apariția obezității. 
Desigur dacă cineva, printre 
ascendenți are persoane cu o- 
bezitate, nu este sortit în mod 
obligatoriu să ajungă și el la 
[această stare. Dintre cauzele 
(externe, obezitatea poate fi 
pusă în legătură în primul rînd

te fără eforturi fizice deose
bite, 2 600

Desigur 
activității 
necesarul 
msmului exprimat prin 
tatea de calorii/zi.

Alimentele conțin trei 
tipii alimentare necesare 
nismului : proteine, hidrocar- 
bonați, grăsimi și, în plus, vi
tamine și substanțe minerale. 
1 gr de proteine furnizează 
organismului 4,2 calorii ; J K» 
de zahăr (hidrocarbonați) tsAFs 
mizează organismului 4,5 calo-s 
rii : 1 gr de grăsime (lipide) 
furnizează organ.Lmului 9 ca
lorii.

Alimentația optimă conține 
toate principiile alimentare în 
mod proporțional și conține 
necesarul de calorii pentru fie
care individ adaptat la nece
sități.

Categoria cea mai suscepti
bilă la obezitate este în pri
mul rînd a acelora care consu
mă alimente cu conținut mare 
de calorii (grăsimii, slănină, 
unt, carne grasă sau dulciuri 
concentrate etc.) fără ea erga- 
nismul lor să necesite un aport 
alimentar crescut. Mai sînt ex
puși la obezitate cei cu un 
aport normal, dar eu un aao- 
sum de energie scăzută prii» 
activitatea fizică, ad.ieă intelec
tuali, funcționari, 
casnice, copii 
cărora părinții 
tul fizic.

Prevenirea 
liza printr-o 
țională, completă, 
la nivelul zilnic al orga
nismului și o activitate, n« 
numai intelectuală ci și fizică, 
foarte necesară organismului 
sănătos. O dată instalată a- 
ceastă boală, necesită trata
ment pentru prevenirea com
plicațiilor ei.
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Cu ce ne comparăm

®S5ISI MMH

Stima si prețuirea colectivului

Am intrat în noul an. Uria
șul amfiteatru al țării, brăz
dat de pistele competitivității, 
pregătește noi premiere. Acum, 
ia început de drum, este bine 
să reflectăm încă o dată la ceea 
<e am realizat și la ceea ce 
avem de împlinit în anii ce 
vin.

încercăm sentimentul satis
facției și mîndriei, ne face plă
cere să constatăm că pe fieca
re filă a calendarului din a- 
nul încheiat am lăsat ampren
ta muncii chibzuite și sporni
ce, oglindită în succese de sea
mă în creșterea producției de 
cărbune și de energie electri
că, în înălțarea noilor piloni 
de sprijin ai potențialului in
dustrial amplificat al munici
piului, a noilor edificii social- 
culturale ce îmbogățesc și în
nobilează peisajul dinamic al 
Văii cărbunelui. Lăsăm în ur
ma noastră încrustate adine pe 
răbojul vremii scurse, reale pro
grese făcute în ridicarea teh
nicității și rodniciei producției, 
in creșterea eficienței ei eco
nomice — în toate domeniile 
de activitate.

Cifrele bilanțului pe anul de 
curînd încheiat sînt proaspete, 
unele încă nedeslușite. Și cîte 
nu se ascund în spatele lor I 
Lam auzit, pe directorul unei 
exploatări miniere schițînd bi
lanțul din 1970 : ..Față de anul 
1966, productivitatea muncii a 
crescut cu... la sută. Recu- 
qoaștem în aceste cifre, tova
răși, un succes incontestabil al 
colectivului nostru" 1 Procentele 
sînt reale. In fața lor încerci 
un sentiment de admirație pen
tru eforturile care au deter
minat obținerea unei producti
vități mai înalte. Dar, să me
dităm o clipă: dacă în schim
bul procentelor ne-ar fi fost 
prezentate cifrele crude, proba
bil l-am fi măsurat pe director 
cu alți ochi. Să fi zis el : „Față 
de anul trecut, cînd producti
vitatea muncii în abataje a fost 

kg/post sub plan, ceea 
însemnat un minus de... 
de cărbune, în acest an 
fost sub nivelul planifi- 

numai... kg/post, ceea 
tone de cărbu- 
echivalent cu...

de kg/post, de lei, și a ales 
cu grijă perioada și termenii 
de comparație în producție.

Aceleași 
alte cifre, 
simțăminte 
unele cifre 
mane, un' miros îmbătător.

Spre a nu rămîne dator și 
a sugera cît mai convingător 
imaginea „muncii 
de realizări", un alt director 
de întreprindere a avut inspi
rația de a confrunta unitatea 
pe care o conduce, tocmai cu 
aceea care înregistrase oele 
mai palide rezultate. O aseme
nea comparație, din care abia 
se distingea distanța care de
tașează cele două unități — a- 
mîndouă rămase în urmă —

fapte ambalate în 
ne dau imagini și 
contradictorii. Au 
proprietăți toxico-

încununate

OPINII

a găsi 
pentru 
atunci 

doar în

cu orice preț 
auto-felicitări, 
cînd ele sînt 
parte, nu este

îi dădea o dulce stare de în- 
cîntare, de somnolență. De a- 
tnorțeală. De atrofiere.

Condiția de căpetenie pen
tru interpretarea justă a cifre
lor, datelor, faptelor este pre
zentarea lor veridică. Iată însă 
că arsenalul mijloacelor de a 
înlocui clișeele alb-negru ale 
realităților cu cele colorate în 
roz, de 
pretexte 
chiar și 
meritate
deloc sănătos.

Spre a-și aureola meritele 
unii vădesc o deosebită predi
lecție în a prezenta rezultatele 
actuale punîndu-le față în față 
cu cele din trecut. Nimic rău 
în aceasta. Dimpotrivă, 
menea comparație ar fi 
antă cu condiția să nu 
mită — ades, cu bună 
— analiza comparată a trecutu
lui cu exigențele prezentului 
(față de care unii au rămas de- 

mai ales cu obiec- 
pășit 
fi și

o ase- 
tonifi-
se o- 

știință

■cu
ce a 
tone 
ea a
cat eu 
ce reprezintă., 
ne în minus, 
iei numai datorită nerealizării 
unui singur indicator". Vasă- 
zică știa foarte bine tovară
șul director, de ce n-a vorbit

în care am 
decalajul ar

realitatea,
unii

re
ni ci 
sea-

fieitari) și 
tivele anului 
față de care 
mai vizibil.

Sulemenind
cușgînd la artificii, 
nu apucă să-și dea bine 
ma că ajung astfel să călăto
rească cu bilet de personal in
tr-un tren rapid. De abia cînd 
sînt penalizați să plătească di-

ferența de viteză pricep că au 
devenit călători frauduloși, în 
trenul evenimentelor. Și numai 
într-un târziu, dar prea tîrziu, 
la ghișeul unde achită amen
da, apucă să se desmeticească.

Gîndirea lucidă, spiritul mi
litant, critic în înțelesul de
plin, constructiv, al cuvin tu
lul, înfruntă și depășește ob
stacolele ridicate de mentali
tățile perimate. Spre a supune 
unei analize temeinice, exigen
te marele fond de resurse in
terioare ale colectivului, 
se umane 
ca etalon, 
pa rație nu 
inferioare, 
detașat, sint în avans, bat pasul 
în primele rînduri; în ceea 
privește realizările actuale, 
se cer confruntate nu atît 
cele din anii trecuți, față 
care saltul este spectaculos, ci 
cu prevederile angajamentelor, 
ale planului, cu sarcinile de 
viitor. Cel mai riguros crite
riu de referință între prezent 
și viitor îl constituie raporta
rea tuturor succeselor rbțin.ute 
la exigențele calitativ des
cinde înfățișate de secretarul 
general al partidului la ulti
ma plenară a C.C. al P,U.R. ca
re s-a ținut în decembrie 1970.

In spiritul caracteristic parti
dului nostru, de exigență, de 
critică constructivă, de aspira
ție spre perfecționare și per
formanțe superioare, 
tovarășului Nicolae 
la plenara amintită, 
demnurile adresate 
popor în cuvântarea 
posturile de radio și 
ne în pragul noului 
zimță prefața la cronica 
zilor viitoare. Nici un 
realist, mobilizator nu poate fi 
încheiat azi, fără a fi raportat 
la obiectivele pe care sîntem 
chemați să le îndeplinim mîine.

Anul ’71 ne va regrupa pe 
toți, in același front, compact. 
In aceeași linie. In amfiteatrul 
țării se vor brăzda noi piste 
ale competitivității. Întrebarea 
care se pune este dacă ne-am 
pregătit cu minuțiozitate, pînă 
în cele mai mici detalii, spre 
a dobândi chiar de la început 

tsuccese temeinice, de durată, 
consistente.

Startul e bun...

resur- 
și materiale, se iau 
ea termen de com
unitățile cu rezultate 
ci aeelea care s-au

ce 
ele 
eu 
de

expunerea 
Ceaușescu 
ca și în- 
întregului 
rostită la 
televiziu- 

an repre- 
izbîn- 
bilanț

Pionierii
cinstesc
partidul

(Urmare din pag. 1)

activități menite să prezinte 
guri de comuniști din trecut 
de astăzi. Alte excursii vor 
organizate in contextul acțiu
nii „Ani de muncă și reali
zări sub conducerea partidu
lui", cu vizitarea marilor cen
tre industriale ale țării, a car
tierelor și întreprinderilor noi, 
urmate de discuții și intîlniri 
cu activiști de partid locali.

Revistele școlare existente 
vor edita în preajma aniversă
rii numere festive, iar unități
le care nu au încă asemenea 
publicații se vor strădui să le 
realizeze, evident la 
posibilităților materiale 
dispun.

Acțiunile pionierești 
mina în data de 8 Mai 1971 
cînd ștafete din toate locali
tățile vor porni spre Petroșani 
pentru a transmite comitetului 
municipal de partid mulțumiri
le copiilor din Valea Jiului 
pentru grija partidului și sta
tului nostru de a le asigura o 
copilărie fericită. Tot cu acel 
prilej se vor desfășura o ma
nifestare sportivă intitulată 
„Sub soarele partidului" și un 
spectacol de sunet și lumină 
denumit „Să ne trăiești, partid 
iubit".

Am spicuit doar cîteva din 
acțiunile - care de altfel sînt 
încă din luna decembrie în 
plină desfășurare - preconiza
te de Consiliul municipal al 
Organizației pionierilor pentru 
ziua de 8 Mai. Ele sînt însă 
mult mai multe, înmănunchiate 
sub semnul gloriosului semi
centenar, împletite fiind cu 
activitatea instructiv-educativă 
de zi cu zi. La gîndul și fap
ta întregului popor, gîndul și 
fapta pionierilor din Valea 
Jiului se vor însuma ca un mo
dest dar deosebit de cald o- 
magiu adus partidului.

7 Noiem-PETROȘANI
brie: Aurul (11—13 ianuarie); 
I'E’IHILA: întoarcerea dr. 
Mabuse (10—12 ianuarie); 
L.ONEA — Minerul : Dragos
tea lui Serafim Frolov (11 —13 
ianuarie); VULCAN: Prea mic 
pentru un război atît de ma
re (11—13 ianuarie); LUPENI— 
Cultural : Răzbunarea sfintu- 
lui (11 —15 ianuarie); BARBA- 
TENI : Magazinul de pe stra
da .mare (12—13 ianuarie).

e

Cercetarea și

Cred că nu greșesc dacă 
semuiesc munca sudorilor 
plumb, „plumbiștii", cum 
se mai zice, în fabrica noastră 
cu aceea a chirugilor, sudarea 
în plumb se aseamănă cu o o- 
perație medicală pentru ca
re îți trebuie tot atîta aten
ție, răbdare, îndemînare, și 
mai ales o înaltă pricepere în 
meserie. Nimic din forța bru
tă a topirii metalului, din su
darea în fier. Plumbul e un 
metal maleabil, parcă ar a- 
vea suflet ; trebuie să te por- 
ți cu el cu atenție, cu răb
dare dar în acelaș timp, cu 
o mînă foarte sigură.

Gînduri ca acestea 
cercau 
d° 
chipă 
F.F.A. 
Matei 
pentru 
de ani vechime 
meserie a venit 
dării ștafetei'—moment so
lemn și destul de greu pen
tru un om căruia fabrica îi 
devenise a doua casă.

— M-am angajat la 1 
1942 la 
ianuarie 
n—< 
aceasta. 
Soția (o 
la secția 
fiica și

a- 
în 
li

mă în- 
în vreme ce stăteam 

vorbă cu fostul șef de e- 
al „plumbiștilor1

,. Vis coz a"
Maghiar.
că după

" de la 
Lupeni, 

Spun fostul, 
aproape 30 
în această 
timpul pre-

mai 
„Visroza", iar la 1 
a.c. am intrat în 

Sînt legat de fabrica 
cu toată ființa mea.

apreciată maistoriță 
finisaj textil —n.a.), 

ginerele lucrează tot 
aici în fabrică. Mi-e greu să 
mă despart de echipă, de oa-
V_______________

proiectarea,
concentrate pe problemele

majore ale extracției cărbunelui
(Urmare din pag. 1)

din Valea Jiului. Au fost conce
pute și experimentate, cu erecte 
m.-ucurăloaie, instalația de tran
sport în preabatajele de cap 
(monorai) și descensorul elicoi- 
dal. Au prins viață, instalația 
de semnalizare, blocare și co
mandă automată a echipamen
tului de cale la transportul cu 
locomotive, elemente pentru au
tomatizarea transportoarelor. Co
lectivul 
mentori 
ierii in 
oala ții 
irizarea 
derea modernizării și 
rii preparațiilor Lupeni și Petri- 
la. Se aplică la scară industrială 
rezultatele cercetărilor în dome
niul epurării apelor reziduale de 
la preparații. Au mai fost fina
lizate studii leaate de meccn -

nostru a efectuat experi- 
privind mecanizarea tă- 
stratele groase cu inter- 

sterile, studii pentru fur
dalelor de bază in ve- 

amplifică-
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Cam așa
nivelul 

de core
stau lucrurile...

ni s-a 
am sesizat, și. 
promisiunile, dar casa 
din blocul D 3 din 

continuă să-și trăiască 
în întuneric. Doar la 

mai licărește 
bec, ca un licurici în 
In rest, becuri lipsă, 
de siguranță defecte, 

„mici defecțiuni" sint 
de nepăsarea des-

„Am sesizat, 
din nou 
au curs 
scărilor 
Lupeni 
nopțile 
două-trei etaje 
cîte-un 
noapte, 
tablouri 
Aceste 
întreținute 
tu! de mare a celor de la a-

promis, 
din nou

sociația de locatari care 
văd, nu aud 
scris pe la 
trecut cîțiva 
lui respectiv.

Am vizitat 
tr-adevăr, lucrurile stau așa cum 
ni le-au descris locatarii. Pen
tru a veni în sprijinul lor, a- 
dresăm și noi, pe această cale, 
o nouă sesizare rugind asocia
ția să ne dea un răspuns... lu
minat.

,.nu 
nimic" — rie-au 
sfîrșitul anului 

locatari ai blocu-

recent blocul. In-

10,00—11,00 Teleșcoală. Mate
matică—clasa a VIII-a : 
Calcul algebric. Biolo
gie, clasa a IX-a : „Să
mânța". Poșta „Tele-
școală".

18,06 Deschiderea emisiunii : 
„Bucuroși de oaspeți". 
Cîntă Ioana Radu, Con
stanța Cîmpeanu, Emil 
Gavriș, George Hazgan, 
Doina Badea, Ștefan Bă
nică, Ileana Sărăroiu, 
Dumitru Rucăreanu, Be- 
none Sinulescii, Gieă 
Petrescu, Cleopatra Me- 
lidoneanu.

18,30

19,15
19,20

19,30
20,00
20,15

21,30

22,00
22,15

Toate pinzele sus ! — 
emisiune pentru pio
nieri. Prezintă Florin 
Piersic.
Publicitate.
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de scară. 
Reflector.
Seară de teatru TV : 
„Vilegiatura" — scena
riu pentru televiziune 
de Constantin Stoiciu.
Prim plan. Chirurgul 
Pius Brînzeu — recto
rul Institutului de me
dicină din Timișoara.
Telejurnalul de noapte.
Recital Harry Belafente.

menii care au crescut sub o- 
chii mei. Dar plec liniștit. 
Am lăsat în urma mea, oa
meni de nădejde pe care îi 
cunosc bine și pentru care ră
spund ca pentru mine însumi.

toată lu- 
Ca 
să

un om 
lucreze 

apropie, 
stimat, 

părerea

— Maghiar baci, 
mea vă consideră 
calculat, care știe 
cu oamenii să și-i
care știe să se facă 
Spune-ți-mi, după 
dumneavoastră, ce trebuie să 
facă țin om ca să se bucure 
de stimă și respect din par
tea semenilor cu care tră'ește 
și muncește ?

— In apr..ape 30 de ani un 
om poate realiza mult. Și eu, 
aici la fabrică, am executat 
lucrări care vor aminti de 
mine încă mulți ani. Aș pu
tea enumera : montarea noii 
spălătorii de bobine, 
țiile de la filtrele 
modificarea băii de 
multe altele. Am la
meu 17 inovații, printre care, 
aș enumera pe cele mai im
portante, alimentarea evapo- 
ratoarelor, acționarea spălăto
riei de bobine cu un singur 
ventil și altele. Tot ce am fă
cut 
Nu 
pă, 
nu 
văd la unele echipe. La 
cînd
cut sincer și s-a urmărit să nu 
se mai intîmple. Echipa noas-

instala- 
Wabag, 

acid și 
activul

am căutat să fac bine, 
mi-a plăcut lucrul în pri- 
fușerit. La noi în echipă 
au fost discuții cum mai 

noi 
s-a greșit s-a reeunos-

tră a fost și rămîne un colec
tiv sudat. Toți oamenii din e- 
chipă au învățat meseria de 
la mine, cum și eu am învă
țat-o de la "" 
care sînt 
în meseria 
mintesc pe 
ruia de altfel 
ștafeta, Aurel Ciob și Gheor- 
ghe Colici. Apoi, și în mun
că, și cu oamenii am căutat 
că fiu om, să mi-i apropii, 
să fiu alături de ei și la bine 
și la rău. Și nu e lucru ușor 
să fii om în toate împreju
rările vieții.

Eu, — îmi spunea Iacob 
Dosan, noul șef de echipă și 
totodată secretarul organizației 
de bază a secției, împreună 
cu Aurel Ciob și Gheorghe 
Colici am lucrat 17 ani îm
preună eu Maghiar baci. Toți 
din echipă au venit de la 
țară, fără nici o meserie. Am 
învățat meseria aici, de la 
Maghiar baci, ne-a calificat 
și am prins dragoste de aceas
tă meserie datorită lui. Toți 
ii stimăm pe meseriașul și 
totodată omul care ne-a deve
nit al doilea părinte.

— Nu-mi aduc aminte să fi 
fost vreo lucrare la care e- 
chipa lui Maghiar baci să nu 
facă față, îmi spunea ing. 
Augustin Ardelean, șeful ser
viciului tehnic. Mi-aduc amin
te, prin ’66, la o avarie la 
bazinul colector de la baia de

alții. Sînt oameni 
adevărați maeștri 
lor dintre care a-
Iacob Dosan, că- 

i-am predat

acid, cînd împreună cu toată 
echipa am lucrat aproape o zi 
și o noapte. Avea tot ceea ce 
e necesar pentru a lucra cu 
oamenii ca un pedagog expe
rimentat : calm, tact, putere 
de înrâurire. Ce să mai spun ? 
Era un om integru și un me
seriaș iscusit.

...Maghiar baci a învățat me
serie o grupă de 
format Un colectiv, ap: oape o 
familie. Se spune 
sînt oglinda fidelă a părinți
lor. Cred că nu greșesc spu- 
nînd că echipa e oglinda fi
delă a meseriașului, a omu
lui care a format-o. Ce-și 
poate dori mai mult un om, 
acum la începutul odihnei bi
nemeritate, decît să știe că 
tot ce a făcut in viață a fost 
făcut cu folos, că a fost util 
in cel mai înalt grad colec
tivului în care a muncit 
și-a petrecut anroape 39 
ani de viață.

In încheiere, 
cestor rînduri își permite 
mai adauge ceva : să exprime 
lui Maghiar bac: mulțumirile 
oamenilor în mijlocul cărora 
a lucrat atâția ani pentru dă
ruirea și pasiunea cu care 
și-a făcut datoria de adevărat 
muncitor, de

oameni. A

că copiii

semnatarul

comunist.

Și 
de

a- 
să.

M.
tehnician,

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• Ilia Helj, I’etrila. Con

ducerea șantierului I.L.H.S. 
din Uricani, ne-a informat 
că pentru perioada cît ați 
muncit efectiv vi s-a achitat 
jn întregime salariul. Pentru 
un răspuns în legătură cu 
pretențiile bănești ce le mai 
aveți față de șantier adresa- 
ți-vă comisiei de judecată din 
Întreprindere.

rate se face — corespunză
tor cu prevederile legale — 
pe răspunderea întreprinde
rii. Ca atare, unitatea la ca
re sînteți angajat este în
dreptățită să vă elibereze 
dovada numai după o peri
oadă de activitate în pro
ducție.

căreia îl puteți extrage din 
albia Jiului.

0 Florea Lixandru, Vulcan. 
Eliberarea dovezilor pentru 
cumpărarea dc mărfuri în

• Gh. P., Vulcan. Pentru 
a vă putea procura nisipul, 
este necesar să obțineți a- 
probarea Consiliului popular 
al orașului Vulcan, in baza

• Nicolae Popa, Bărbăteni. 
Intrucît aveți o vechime în 
muncă mai mare de 25 de 
ani, puteți solicita pensiona
rea după împlinirea vîrstei 
de 60 de ani. In ce privește 
cuantumul pensiei ce vi s-ar 
cuveni, nu vă putem da uri 
răspuns exact, el depinzînd 
de o serie de elemente — 
salariu mediu tarifar, vechi
me în muncă etc. — care 
nu reies din scrisoarea dv.
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zarea evidenței tehnico-operati- 
»e și contabile, precum și ae a- 
naliza a rețelei informaționale in 
cadrul C.C.P. etc.

Principalele lucrări eteciuate in 
cadryl compartimentului de pro
iectare privesc : S.T.E. Barbăie.ii, 
Uricani, Anina, amplificarea și 
mj. . nizarea preparației Lupeni, 
stațiile de sortare și încărcare 
p.us i.is.-jiațiile de însiiozare pen
tru minele Dîlja și Vulcan, stații
le de ventilatoare pentru minele 
Uricani, Vulcan, Aninoasa, Pa- 
roșeni și Lonea, puțurile de ex
tracție și aeraj la minele Dilja, 
Livezeni, Uricani și Lupeni, stația 
de degazare de la E. M. 
Lupeni, căminele cu centrale ter
mice și anexe pentru minele 
Dîlja, Vulcan și Livezeni, moder
nizarea instalației de brichetare 
Petrila, fabrica de stîlpi hidrau
lici Vulcan, și altele.

Pentru efectuarea lucrărilor de 
cercetare și, în special, pentru 
experimentarea noilor metode, a 
utilajelor și a aparaturii 
în cadrul institutului, s-a 
un sprijin substanțial, atît 
partea specialiștilor C.C.P., 
a celor de la unități.

In perioada parcursă 
□firma că cercetătorii 
fanții s-au străduit să
cît mai activ la rezolvarea pro
blemelor care se pun în cadrul 
unităților C.C.P. Totuși, s-au sem
nalat unele deficiențe, mai ales 
în ceea ce privește timpul, une
ori îndelungat, în care 
zolvat problemele, ca 
dispersării forțelor pe i

. mare de teme.
In Expunerea din 25 

1970 a tovarășului 
Ceaușescu, privitor la < 
științifică, sînt arătate 
lipsuri, precum și direcțiile care 
trebuie urmate. In acest sens ne 
propunem să concentrăm forțele 
pe problemele de bază, actuale, 
de unde să rezulte o eficiență 
economică sporită, rar timpul de 
recuperare a cheltuielilor 
cercetare să fie minim.

Sîntem convinși că, prin elimi
narea deficiențelor care au exis
tat în activitatea noastră, prin 
sporirea eforturilor pentru ridica
rea nivelului profesional în ve
derea soluționării unui număr 
cit mai mare de probleme în 
timp minim și printr-o colabora
re cît mai strînsă între cercetător, 
proiectant și specialistul din pro
ducție se va realiza un continuu 
progres în minele noastre.

create 
primit 

din 
cit și

poatese
și proiec- 
contribuie

s-au -re- 
urmare a 
un număr

noiembrie 
Nicolae 

cercetarea 
unele

de

Construcția din barajul „Valea de Pești

Să ■

(Urmare din pag. 1)

devenit tot mai sigură și 
nică, fiind valorificată din 
experiența cîștigată. De la 
pectarea termenelor, construc
torii și mentorii au făcut pa
sul urmă’or spre scurtarea lor. 
La începutul lui 1970, evalu- 
îndu-șii posibilitățile și rezer
vele de care dispune, colecti
vul șantierului Energomontaj 
s-a hotărît să predea fiecare din 
cele două grupuri cu cîte 10 
zile mai devreme decît se pla
nificase. Mulți — chiar și unele 
cadre de conducere — consi
derau .an ga iamentul prea în
drăzneț. Pe măsura scurgerii 
timpului, scepticii au văzut însă 
că se înșeală. In ciuda tutu
ror obstacolelor întîlnite (cel 
mai dificil — inundațiile catas
trofale din primăvară), grupul 
nr 2 a fost conectat la siste
mul energetic național înainte 
de termen. Și nu cu 10 zile 
cum suna angajamentul, ci cu... 
11 ! In paralel s-au îngrijit și 
de montarea agregatelor grupu
lui 3, predîndu-1 beneficiarului 
și pe acesta cu 11 zile mai 
devreme.

— Anul 1970, ne declara ing. 
Nicolae Bitir, a fost încheiat

rod- 
plin 
res-

mult decît 
începutul a-

cu cine am
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Start promițător in
exploatările forestiere

(Urmare din pag. 1)

bușteni de fag, 70 mc celuloză 
fag export în contul noilor sar
cini de plan. 100 mc de buș
teni au 
nea, din 
și Valea 
forestier 
ploatarea 
luloză de fag. Din exploatarea 
Valea Cimpei, sarcinile primei 
săptămîni de muncă au fost 
onorate cu 700 m steri lemn 
de foc.

Bilanțul primei decade di.n lu
na ianuarie 1971 s-a încheiat 
la U.E.L. Petroșani cu sarci
nile de plan îndeplinite la che
restea de rășinoase și fag, lemn 
de foc, mangal de bocșă, lobde 
distilare și alte sortimente ale 
producției, furnizîndu-se econo
miei naționale o primă can
titate de 1 500 mc masă lem
noasă. Și colectivul forestier 
își sporește și împrospătează 
rapid forțele, își amplifică ac
tivitatea. In aceste 
fășoară 
specifică 
început 
cruțarea 
muncitori în parchetele de 
ploatare. Un număr de 30 
delegați ai întreprinderii, 
frunte cu inginerii șefi Con-

fost dați, de aseme- 
exploatările Petroasa 

de Brazi din sectorul 
Lupeni, iar din ex- 
Bilugu — 60 mc oe-

o acțiune 
unităților 
de an —

Și

zile se des- 
febrilă — 

forestiere la 
pentru 

introducerea
re-
de 

ex-
de
în

stantin Anutoiu și Nicolae Ște
fan, sînt plecați în deplasare 
în județele excedentare în for
ță de muncă forestieră. Din 
Moldova delegații anunță te
lefonic încheierea contractelor 
de muncă 
lea Jiului 
22 brigăzi 

itieri. Deja 
sosit și li 
la cabanele întreprinderii, 
dată cu completarea efectivelor 
.de muncitori (în 
parchete, acțiune 
cheia prin data 
nuarie, colectivul 
șani va înainta 
nitudinea forțelor și capacități 
de muncă spre înfăptuirea sar 
cinilor de 
lizări.

Este un 
care lasă 
un an rodnic pentru colectivul 
de muncă al lucrătorilor fores
tieri din Valea Jiului, un în
ceput pe fundamentul căruia 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii U.E.L. Petroșani, în frun
te cu comuniștii, sînt hotărîți 
să făurească — drept omagiu a- 
dus partidului la sărbătoarea a- 
niversării semicentenarului creă
rii sale — un buchet de rea
lizări din cele mai alese.

și plecarea spre Va- 
unui număr de 
muncitori fores- 
de muncitori au 
asigurat cazarea 

O

a 
de 
50 
s-a

total 600) în 
ce se va în

de 14—15 ia- 
U.E.L. Petre

cu toată pie
ii

plan, spre noi rea

început promițător 
să se întrezărească

de către colectivul nostru eu 
succese de răsunet. Planul va
loric a fost depășit cu 5 la sută, 
ceea ce reprezintă un volum 
suplimentar de lucrări în va
loare de 6,5 milioane lei. Pro
ductivitatea muncii a fost mai 
mare cu 5 000 lei pe salariat, 
iar economiile realitate peste 
plan se cifrează Ia 300 000 lei, 
cu 50 000 lei mai 
ne-am angajat la 
nului.

— Cînd te uiți
obținut aceste succese — adau
gă Morel Kesler, inginerul șef 
adjunct, nu-ți vine să crezi. 
Peste 70 la sută din salariații 
noștri sînt tineri, unii părăsind 
doar de puțin timp băncile șco
lilor profesionale. In activita
tea de zi cu zi dau dovadă însă 
de o maturitate și responsa
bilitate care te uimesc. Regret, 
că în curînd, acest minunat co
lectiv va trebui să se destra
me...

Constructorii sînt prin exce
lență oameni care trăiesc pen
tru prezent și viitor. Imediat 
cum termină o lucrare iși iau 
gîndul de la ea îndreptîndu-și 
atenția spre cele care vor ur
ma. Așa s-a întîmplat și aici, 
la Mintia. Terminînd grupul 3, 
efectuîndu-i probele tehnologice 
necesare, l-au predat beneficia
rului să-1 folosească mai de-

parte. Și și au adunat foițele 
și s-.au angrenat în ultima bă
tălie pe care o mai au de puri 
tat : punerea în funcțiune a blo
cului nr. 4 prevăzută pentrtt 
luna septembrie 1971. încă din 
ultimele zile ale anului 1976 
au început închiderea circuitu
lui de presiune al cazanului 
in vederea efectuării probei hi
draulice (ultima de acest gen 
ce va ’ mai avea loc la Min
tia) și montarea conductelor 
din limita turbinei și a agre
gatelor auxiliare acesteia. A 
prins, de asemenea, contururi 
ultijna cameră de comandă, de 
la pupitrele căreia va fi diri
jată și stăpînită, prin inter
mediul miilor de ajiarate de mă
sură și control, funcționarea 
uriașelor agregate.

Și astfel, epopeea ale cărei 
prime pagini s-au scris în ur
mă cu 6 ani, se apropie de 
sfîrșit. La anul nu vom mai 
pomeni despre constructori și 
montori căci, între timp, vor 
dispărea de pe scenă... Atunci 
vom vorbi doar despre termo
centrala de 840 MW aflată la 
dispoziția dispecerului 
tic național, despre 
toarea cetate 
unei stele, va 
Iul bătrînului 
cu văpăi le ei 
meleaguri.

energe- 
impună- 
a se meriicare,

străluci pe ma- 
Mureș aureolînd 

chipul acestor

Șantierul 17 Petroșani
a n g a J e a z a e

Maiștri constructori
Zidari calificați1
Electricieni
Teracotiști

Condiții de salarizare : conform H.C.M. 914/1968.
Angajații, în afara salariului, beneficiază de indemni

zație de șantier, abonamente de transport la serviciu și 
permise C.F.R., atît pentru ei cit și pentru membrii fami
liei. Se asigură masa la cantină — contra cost.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 
7—16, de la sediul șantierului, din stația C.F.R. Petroșani, 
telefon 1358.
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VIATA INTERNAȚIONALA
UNGA- 

Prezentăm 
aspecte din 

a două 
planul

RA : 
cîteva 
înfăptuirea 
treimi din 
cincinal al
miei ungare.

In foto : Hotelul 
„Aurora" de la 
Balatonalmadi, pe 
malul lacului Ba
laton.

LIMA 11 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Peruan a propus, la 
recenta sa plenară, crearea 
unui front antiimperialist de 
luptă contra subdezvoltării, 
pentru folosirea in interesul 
țării a bogățiilor naționale. 
Plenara a adresat forțelor de
mocratice chemarea de a se 
uni împotriva conspirațiilor 
oligarhiei și ale elementelor de 
dreapta.

Ziarul „Unidad" relatează că, 
în raportul prezentat plenarei,

Alfredo Abarca, membru 
Comisiei Politice a C.C. 
P. C. Peruan, a subliniat 
portanța elaborării unui 
plan de dezvoltare, care să cu
prindă sectoarele cheie ale eco
nomiei naționale —- industria 
minieră, metalurgia și petro
chimia. In raport se subliniază 
necesitatea creșterii investițiilor 
publice și a lărgirii consumului 

.intern.
Au fost analizate, de aseme

nea, principalele măsuri ale 
actualului guvern, menționîn- 
du-se importanța legii norma
tive a industriei miniere, for
marea societății de stat „Mine- 
ro-Peru" și trecerea în admi
nistrarea statului a minelor de 
cupru Michiquila și Cerro 
Verde.

—<—
12 ianuarie, sosește în 

noastră, într-o vizită ofi- 
de patru zile, ministrul 

Italiei,

La 
țara 
cială 
afacerilor externe al
Aldo Moro. Este o vizită care 
confirmă cursul pozitiv al rela
țiilor dintre România și Italia, 
datorate nu numai factorilor 
comuni de ordin istoric, afini
tăților de limbă șf cultură, ci 
și recunoașterii de'ambele părți 
a validității cerinței esențiale 
a contemporaneității — aceea 
de a dezvolta bunele raporturi 
între state cu moduri diferite 
de organizare a vieții sociale.

In ultimii ani, relațiile din
tre România și Italia au cu
noscut o evoluție pozitivă. După 
prezența în Romania, în au
gust 1967, a lui Amintore Fân
tâni, pe atunci ministru al aia- 
ceriior externe, acum președin
te al Senatului, Italia a 
vizitată, în ianuarie
președintele Consiliului 
niștri al României, Ion 
ghe Maurer, însoțit de 
trul afacerilor externe, 
liu Mănescu Relevînd
însemnătate a întrevederilor și 
contactelor directe din ultimii 
ani între factori de răspunde
re din România și Italia, șe
ful guvernului român arăta că 
aceste întîlniri — în cadrul 
cărora au fost examinate ju
dicios, în spirit constructiv, 
problemele de interes comun 
— au netezit calea unei mai 
bune cunoașteri reciproce și a 
intensificării legăturilor dintre 
țările noastre.

Schimburile 
mâno italiene 
printre altele 
unei mai bune cunoașteri re
ciproce, datorate vizitelor unor 

ramuri 
de 
Și 

tîr-

duselor industriale și pentru 
calitatea mărfurilor. Cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
ministrului italian al comer
țului exterior, la București a 
fost semnat acordul comercial 
pe termen lung între România 
și Italia, pe perioada 197 
1974, stabilindu-se și lista 
mărfurilor și produselor de 
schimb. In domeniul tehnico- 
științific sînt semnificative 
masa rotundă italo-română 
supra cercetării științifice 
cele două țări, organizată 
Roma, săptămînă tehnicii 
liene Ia București, pentru a
cita decît cîteva din manifestă-

Pe de altă parte, este cunoscu
tă activitatea de difuzare a 
culturii italiene în țara noas
tră. O contribuție Ia dezvolta
rea fructuoasă și continuă a 
relațiilor de acest gen au 
avut-o, fără îndoială, redeschi
derea în capitala italiană a 
instituției românești de cultură 
care este „Accademia di Roma- 

ale 
în

fost 
1968, lie 

de Mi- 
Gheor- 
minis- 
Corne- 
marea

economice ro- 
s-au intensificat, 
și ca urmare a

specialiști în diverse 
ale economiei, organizării 
expoziții cil profil tehnic 
industrial, participării la

Astfel,guri internaționale, 
pavilioanele românești de la 
prestigioasele tîrguri 
zate Ia 
bucurat 
liștilor 
pentru

organ i- 
Milano și Padova s-au 
de anrecierile specia- 

din diferite domenii, 
nivelul tehnic al pra

Al V-lea
Congres

al Partidului
Comunist

din Venezuela
CARACAS 11 (Agerpres). — 

Intre 23 și 26 ianuarie, la 
Caracas își va desfăsura_ lucră
rile cel de-al IV-lea 
al Partidului Comunist 
nezuela. Delegații la 
vor examina raportul 
rului general al 
Central al partidului, 
Paria, privind activitatea C.C. 
în perioada scursă de la pre
cedentul Congres și raportul 
prezentat de Eduardo Machado, 
membru al Biroului Politic al 
C.C., privind noul statut al 
partidului.

Congres 
din Ve- 
Congres 
secreta- 

Corriitetului 
Jesus

—♦

Plenara 
Comitetului 

Central al P.C. 
din Norvegia

OSLO 11 (Agerpres). — La 
Oslo a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Norvegia, care a 
examinat situația din mișcarea 
muncitorească norvegiană în 
ajunul alegerilor comunale din 
acest an, precum și probleme 
ale situației internaționale ac
tuale.

In rezoluția Plenarei se su
bliniază, printre altele, că Par
tidul Comunist din Norvegia 
va continua să lupte cu perse
verență pentru unificarea tu
turor forțelor progresiste ale 
țării într-un front unic. Ple
nara apreciază că mijlocul cel 
mai eficient de luptă împotriva 
aderării Norvegiei la Piața 
comună îl constituie refuzul 
alegătorilor de a sprijini acele 
partide care se pronunță pen
tru aderare.

a- 
in 
Ia 

ita- 
nu

nia" (Biblioteca română 
cărei baze au fost puse 
anii 1925, de Nicolae Titulescu) 
și a Bibliotecii italiene din 
București. Expozițiile de cărți, 
de artă și folclor, turneele unor 
artiști de teatru și operă, me
sele rotunde ale specialiștilor

^amețita viul zilei
rile ce au avut loc.

Deosebit de bogat este capi
tolul legăturilor culturale, 
schimbul de valori între cele 
două țări și popoare avînd ca 
fundament istoric vechile le
gături de latinitate și totodată, 
aspirațiile comune spre cuce
rirea independenței și lupta 
pentru făurirea unității națio
nale. Pornind de Ia Columna 
lui Traian, păstrătoare în mar
mură a istoriei ce amintește 
de poporul și pămîntut nostru, 
pot fi evocate contactele cul
turale italo-române de-a lungul 
secolelor, de la semna'a-ea — 
în 1439 — a particinării la 
Consiliul din Flore”la a unor 
reprezentanți ai Principatelor 
Române oină la cele mai recen
te manifestări prin care, de o 
parte și de cealaltă, s-a expri
mat dorința unei mai bune cu
noașteri reciproce. Semnifica
tiv este faptul că prima cate
dră de limbi străine din Ita
lia a fost cea de limba română, 
înființată la Torino, în 
De atunci, limba noastră 
studiază la universitățile 
Roma, Florența, Milano, 
poli, Padova. Palermo și 
alte centre de cultură italiene.

1863.
se 

din 
Na
din

din diferite domenii, organiza
te în cele două țări, sporirea 
numărului de traduceri din 
limba română în Italia și din 
limba italiană în România, or
ganizarea unor Zile ale cultu
rii românești la Torino, Ferrara 
și Palermo sau ale 
românesc la Roma, 
acord de colaborare 
între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Italiene, 
laborare 
tografiei 
sprijinul 
cît mai 
lori spirituale. Faptul că știin
ța și cultura din România se 
bucură de unanimă apreciere 
în Italia îl atestă și premiile 
atribuite unor români, ca și 
alte manifestări de prețuire a 
unor oameni de știință și 
artă, compozitori și scriitori ; 
cu numai citeva zile în urmă, 
la Catania i-a fost atribuit lui 
Eugen Jebeleanu premiul in
ternațional de poezie „Etna- 
Taormina".

In vederea unei cunoașteri 
reciproce mai profunde, precum 
și pentru a contribui la o co
laborare mai fructuoasă între

filmului 
recentul 

culturală

ca și acordul de co
in domeniul cinema- 
sînt noi dovezi in 
dorinței de a extinde 

mult schimbul de va-

cele două țări, ia sfîrșitul anu
lui 1969 a fost constituit ofici
al Ia Roma grupul parlamen
tar italo-român, la care și-au 
dat adeziunea senatori și de- 
putați reprezentînd principalele 
partide politice italiene. In a- 
celași scop, au avut loc și 
schimburi de vizite la diferite 
niveluri, de la cele ale delega
țiilor orașelor înfrățite de nu
mele marelui poet Ovidiu — 
Sulmona și Constanța, și ale 
municipalităților din capitalele 
celor două țări, la vizitele unor 
înalte personalități politice.

Cu prilejul vizitei pe care o 
va face în aceste zile în Ro
mânia, ministrul de externe ita
lian, Aldo Moro, va avea noi 
convorbiri, după cele de la 
Roma, din 1968, cînd îndepli
nea funcția de prim-ministru. 
Pe de altă parte, prezența în 
țara noastră a ministrului 
italian constituie o confirma
re a contactelor tot mai acti
ve ce au loc pe continentul 
nostru în ultimii ani, în scopul 
cunoașterii și al apropierii 
punctelor de vedere, pentru o 
soluționare general-avantajoa- 
să a problemelor ce preocupă 
astăzi Europa.

In spiritul respectării prin
cipiilor suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantaju
lui reciproc, România cultivă 
raporturi normale cu toate 
țările lumii, indiferent de sis
temul lor social-politic, 
privește relațiile cu 
președintele Consiliului 
al României, tovarășul 
Ceaușescu, relevă că 
„subliniază rodnicia conlucră
rii pașnice între țări cu 
duiri sociale diferite, a 
rării active între state 
dezvoltarea unui climat 
credere, de pace și securitate 
pe continent și în lume".

Noi lupte în 
Peninsula 

indochineză
SAIGON 11 (Agerpres). — A- 

gcnțiile internaționale de presă 
semnalează noi lupte în Pe
ninsula indochineză. Detașamen
te ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au declanșat 
mai multe atacuri asupra unor 
poziții fortificate americano- 
saigoneze. Forțele patriotice au 
provocat însemnate pierderi i- 
namicului în cadrul acțiunilor 
desfășurate în provincia Tay 
Ninh, la aproximativ 100 de 
kilometri nord-vest de Saigon. 

’ O unitate americană dislocată 
în provincia Quang Ngay a 
fost supusă tirului artileriei pa- 
trioților suferind pierderi în 
oameni și materiale de luptă. 
De asemenea, un poșt saigonez 
de comandă a fost bombar
dat în Delta fluviului Mekong.

Tentativă eșuată de

a guvernului în
că 
de 
ar-

LA PAZ 11 (Agerpres). 
Agențiile de presă anunță 
încercarea elementelor 
dreapta din sînul forțelor 
mate boliviene de a răsturna
guvernul președintelui Jose 
Torres a eșuat. Neobținînd 
sprijinul scontat din partea 
comandanților militari, majo
ritatea ofițerilor rebeli au cedat 
ultimatumului prezidențial, pre- 
dîndu-se. Unul dintre liderii 
acțiunii, colonelul Hugo Ban
zer, s-a refugiat la o ambasa
dă străină din La Paz.

După cum anunță un comuni
cat transmis de posturile 
radio boliviene, rebelii 
pus armele. Ei vor fi 
pedepsiți, potrivit legii 
le. Guvernul bolivian,

de 
au de- 

aspru 
marți a- 

preci-

exercită înzează comunicatul, 
prezent controlul deplin în în
treaga țară.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, rebeliunea s-a pro
dus în cursul după-amiezii de 
duminică, elementele extremiste 
de dreapta din armată insti
tuind controlul asupra cartieru
lui general din La Paz al for
țelor terestre și capturînd mai 
mulți ofițeri superiori 
acolo.- La scurt timp 
nurițarea rebeliunii, 
militare au zburat
capitalei pentru a intimida for
țele rebele. In același timp, 
posturile de radio au adresat 
muncitorilor, studenților, țăra
nilor, funcționarilor și altor

surprinși 
de la a- 

avioane 
deasupra

Pe agenda politică
vest-germană

BONN 11. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Activitatea politică 
de la Bonn va fi reluată, în 
această săptămînă, în ritmul ei 
normal. Agenda politică a a- 
nului va fi inaugurată cu o 
călătorie a secretarului de stat 
parlamentar din Ministerul A- 
facerilor Externe, Karl Morsch-, 
la Londra pentru a pregăti vi
zita în Anglia a șefului diplo
mației vest-germane, Walter 
Scheel, anunțată pentru începu
tul . lunii februarie. Miercuri, 
președintele comisiei pentru po
litică externă a Bundestagului, 
Gerhard Schroder, fost minis
tru de externe, va pleca la 
Moscova pentru a purta con
vorbiri cu oficialități sovietice. 
La rîndul său, Rainer Barzel, 
șeful grupului parlamentar al 
opoziției, va pleca la Varșo
via. Intr-o declarație de presă, 
Barzel a subliniat că în capi
tala Poloniei el se va strădui

„să lămurească posibilitățile 
comune de acțiune dintre Po
lonia și R.F.G. pe planul eu
ropean".

După cum a anunțat agenția 
DPA, cancelarul R.F.G., Willy 
Brandt, va face în cursul pri
măverii o vizită la Washington. 
Referindu-se la această călă
torie, secretarul de stat adjunct 
al presei și informațiilor, Ru
diger von Wechmar, a subli
niat că ea „nu a fost inspirată 
de opoziția oreștin-democrată. 
De mai mult timp — a decla
rat el — cancelarul Brandt se 
află în posesia unei invitații 
a Universității din Yale, care 
urmează să-i înmîneze titlul de 
doctor honoris causa".

Agenda politică vest-germa- 
nă a acestui început de an are 
înscrisă, ca o manifestare deo
sebită, Congresul uniunii creș- 
tin-democrate, ce se va ține la 
Dusseldorf, între 25 și 27 ia
nuarie.

In legătură cu
evoluția evenimentelor

din Iordania
• întrevedere Mahmud 
Riad — Aldo Moro

ROMA 11 (Agerpres). — Mah
mud Riad, vicepremier și mi
nistru de externe al R.A.U., 
aflat în vizită la Roma, a avut 
duminică o întrevedere cu Aldo 
Moro, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei. După cum pre
cizează un comunicat dat pu
blicității în urma acestor dis
cuții, cei doi interlocutori au 
abordat o serie de probleme, 
între care „diferite aspecte ale 
situației din Orientul 
și evoluția ei cea mai

Apropiat 
recentă1'.

• Bahi Ladgham 
ționează reluarea 
nii sale de încetarea ori-~ 
căror acțiuni militare în 
Iordania

condi- 
misiu-

CAIRO 11 (Agerpres). — Bahi 
Ladgham, președintele Comite
tului Superior Arab, a decla
rat la Cairo reprezentanților 
presei că nu-și va relua misiu
nea în problema aplicării acor
durilor iordano-palestiniene de- 
cît în cazul în care întrevede
rile pe care urmează să le aibă 
la Londra cu regele Hussein 
al Iordaniei se vor dovedi „po
zitive". Ladgham a condiționat, 
de asemenea, reluarea misiu
nii sale de proclamarea ime
diată a încetării focului în Ior
dania și de încetarea oricăror 
operații militare în această țară, 
de fixarea unei limite în timp 
pentru misiunea încredințată. 
El a cerut ca în viitor să fie

sprijinit de reprezentanți ai tu
turor șefilor de state arabe, 
semnatare sau nu ale acordu
rilor de la Cairo privind re
glementarea raporturilor iorda
no-palestiniene.

In continuare, Ladgham a re
levat că, în cursul unei reu
niuni ținute duminică cu re
prezentanții diplomatici din ca
pitala R.A.U. ai statelor sem
natare ale acordurilor de la 
Cairo (reuniune la care au par
ticipat și reprezentanți pales
tinieni), aceștia au adresat un 
apel „presant" suveranului ha- 
șemit de a ordona încetarea 
focului și retragerea trupelor 
pe vechile poziții. Ei au ce
rut, de asemenea, ca toți șefii 
de state interesați să-și trimită 
reprezentanții la Amman pen
tru a contribui la instaurarea 
calmului. Două state — a ară
tat Ladgham —, Kuweitul și 
Sudanul, s-au declarat gata de 
a trimite reprezentanți, iar pre
mierul iordanian, Wasfi Tall, 
s-a declarat dispus să-i pri
mească. In încheiere, Bahi Lad
gham a arătat că ar fi de do
rit o „reexaminare a compo
ziției și atribuțiilor" comitetu
lui, în fruntea căruia a fost 
desemnat.

al Iordaniei și lui Yasser Ara
fat, președintele Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, prin care 
cer încetarea luptelor iordania- 
no-palestiniene și respectarea cu 
strictețe de către cele două 
părți a acordurilor de la Cairo 
și Amman. Totodată, cei doi 
șefi de stat solicită Comitetu
lui Superior Arab, însărcinat cu 
supravegherea aplicării acestor 
acorduri, să acționeze cu rapi
ditatea impusă de situație pen
tru a opri noi vărsări de sin
ge. Exprimîndu-și speranța că 
acest apel va găsi un ecou ime
diat pe lingă cele două părți, 
generalul Numeiry și emirul 
Sabah se declară de acord cu 
propunerea președintelui R.A.U., 
Anwar Sadat, de convocare a 
unei reuniuni urgente a repre
zentanților conducătorilor arabi 
care au participat la semnarea 
acordului iordaniano-palestinian 
de la Cairo, în vederea regle
mentării situației din Iordania.

• Convocarea Adunării 
Naționale a Iordaniei

• Apelul comun al Ku
weitului și Sudanului

KUWEIT 11 (Agerpres). — E- 
mirul Kuweitului, Sabah Al- 
Salem Al Sabah, și generalul 
Gaafar El Numeiry, președin
tele Consiliului Comandamen
tului Revoluției Sudaneze, au 
adresat un apel regelui Hussein

AMMAN 11 (Agerpres). — A- 
. dunarea Națională iordaniană a 

fost convocată în ședință extra
ordinară pentru a examina e- 
voluția situației din țară, s-a 
anunțat oficial la Amman.

Se menționează că reuniunea 
respectivă urmează 
marți, 12 ianuarie.

ponia și Europa. Vor fi discu
tate, de asemenea, probleme • 
referitoare la înființarea unei 
linii aeriene între Habarovsk 
și Japonia.

să aibă loc

• La Amman 
schimburile de

continuă 
focuri

Xît 
Italia, 

de Stat 
Nîcolae 
acestea

orîn- 
coope- 
pentru 
de îri-

Silvia COMAN

Ea

răsturnare

Bolivia
pături ale populației apelul de 
a veni în sprijinul forțelor 
guvernului. Organizațiile sin
dicale, la rîndul lor, au che
mat pe muncitori la luptă în 
vederea înfrîngerii rebeliunii. 
Surse neoficiale indicau drept 
șef al rebelilor pe colonelul 
Edmundo Valencia, fost minis
tru în perioada cînd președin
te al țării era Ovando Candia. 
Printre liderii mișcării s-a aflat 
și fostul comandant al Colegiu
lui militar din La Paz, colone
lul Hugo Banzer, acuzat în 
urmă cu trei săptămîni de a fi 
pus la cale asasinarea președin
telui Torres. Banzer a fost apoi 
demis din funcția pe c.are 
deținea și exilat din capitală.

Agenția B.T.A. informea
ză că la Sofia a fost semnat 
acordul pe termen lung privind 
schimburi de mărfuri și plățile 
între Bulgaria și Cehoslova
cia. Acordul, valabil pe peri
oada 1971-—1975, prevede o 
sporire a livrărilor reciproce 
de două ori față de perioada 
precedentă.

Ministrul chilian al apă
rării, Alejandro Valdivia Rios, 
a declarat că țara sa nu va re
înnoi 
baza 
află 
cane.
expirat Ia 8 ianuarie. Cele trei 
baze sînt situate 
Punta-Arenas și 
Pasji.

acordurile cu S.U.A., în 
cărora pe teritoriul ei se 
trei baze aeriene ameri- 
Acordurile menționate au

la Quintero, 
pe Insula

fost consti-@ In Franța a 
tuit un Secretariat permanent 
de solidaritate cu guvernul re
gal de unitate națională al 
Cambodgiei, condus de prințul 
Norodom Sianuk. In comuni
catul dat publicității cu prile
jul creării la Paris a acestui 
for se exprimă hotărîrea de a 
susține eforturile guvernului 
Iui Norodom Sianuk, care duce 
o politică de independență na
țională, de pace și neutrali
tate. Franța trebuie să ajute 
poporul cambodgian ca acesta 
să depășească dificultățile ac
tuale și să-și redobîndească fi

bertatea — se. spune în comu
nicat.

®La Mogadiscio a fost sem
nat acordul privind colaborarea 
tehnică și culturală, precum și 
schimbul de informații dintre 
Somalia și R. D. Germană. 
După cum relatează agenția so- 
maleză de presă „Sonna", acest 
acord a fost încheiat pe baza 
înțelegerii obținute în cursul 
tratativelor dintre 
țări, ce 
tembrie anul

în
cele două 

au avut loc în sep- 
trecut la Berlin.

La invitația C.C. al P. C. 
Bulgar și a Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, luni a 
sosit la Sofia, într-o vizită o- 
ficială de prietenie, o delega
ție de partid și guvernamenta
lă a R. S. Cehoslovace condusă 
de Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Cehoslo
vacia.

In aceeași zi, la 
guvernamentală 
început convorbirile 
dintre delegațiile de 
și guvernamentale ale 
vaciei și Bulgariei.

i

AMMAN 11 (Agerpres). — In 
capitala iordaniană continuă să 
aibă loc vii schimburi de fo
curi, care fac imposibilă circu
lația în mai multe cartiere ale 
orașului. Potrivit postului de 
radio Amman, fedainii ar fi 
deschis focul în repetate rîn- 
duri asupra unor patrule ale 
armatei, ucigînd sau rănind o 
serie de polițiști, în urma unor 
„incidente care tulbură ordinea 
publică și provoacă panică îi> 

, rîndul populației".

reședința 
.Lozeneț", au 

oficiale 
partid 

Celioslo-

♦----

@ Intr-un 
ticanului se 
„Sfîntul Scaun 
adere la Tratatul de neproli- 
ferare a armelor nucleare, in
trat în vigoare în luna mar
tie 1970". Prin luarea acestei 
hotărîri, Vaticanul intenționea
ză să acorde sprijinul său mo
ral principiilor care stau la 
baza tratatului și 
întreprinse pentru punerea 
practică 
tuia.

comunicat al Va- 
informează că 

a hotărît să

■ stau 
eforturilor 

în 
a prevederilor aces-

Tokio au început con- 
sovieto-japoneze privi-

® La 
vorbiri 
toare la transporturile aeriene, 
anunță agenția T.A.S.S. Părțile 
vor face un schimb de păreri 
cu privire la colaborarea între 
„Aeroflot" și societatea japo
neză „Nihon Koku" în exploa
tarea liniei aeriene dintre

® Agenția VNA informează 
sesiune a Comitetului permanent 
cadrul căreia au fost adoptate decizii privind decernarea 
Ordinului muncii unor unități și persoane care s-au distins 
în mod deosebit in producție și în luptă. Au fost adoptate 
și alte hotărîri privind administrația de stat și numirea 
unor ambasadori ai R. D. Vietnam în diferite țări.

a avut loc o 
Naționale, in

că la Hanoi 
al Adunării

Ja-

RUPT
Conferința 

unor partide 
comuniste 

și muncitorești 
frățești din țări 

capitaliste 
vest-europene

LONDRA 11 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite: Luni, a înce
put la Londra Conferința re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din 15 
țări capitaliste vest-europene. 
La conferință participă repre
zentanți ai partidelor comunis
te și muncitorești din Austria, 
Belgia, Marea Britanie, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, R. F. a Germaniei, 
Grecia, Irlanda, Italia, Norve
gia, Olanda, Spania și Suedia.

După cum a anunțat John 
Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, care a deschis lucră
rile, partidele comuniste din 
Portugalia, Luxemburg, San 
Marino ca și Partidul Socialist 
Unit al Berlinului Occidental 
au trimis conferinței salutul 
lor, declarînd că sprijină lu
crările sale.

Pe ordinea 
ței figurează 
„Lupta clasei
țările capitaliste din 
occidentală împotriva dezvol
tării firmelor multinaționale".

Lucrările conferinței se vor 
încheia la 13 ianuarie.

TACEREA

cerere

anun-
Uru-

a

din 
nor- 
sta- 
căr-

peste plan.
Mașina uriașă de 
acțiune.

de zi a conferin- 
un singur punct i 
muncitoare din 

Europa

întreprindereaTiparul

R. S. CEHOSLOVACA : Ex
ploatarea carboniferă la zi 
„Antonin Zapotocky" 
Uzin lingă Usti pe Elba, 
dul Boemiei a furnizat 
tuluî 320 000 de tone de 
bune brun

In foto : 
excavat în

MONTE VIDEO 11 (Ager
pres). — Pentru prima oară 
de la dispariția ambasadoru
lui britanie Geoffrey Jack- 
son, răpitorii acestuia au rupt 
tăcerea, trimițînd autorități
lor un mesaj în care preci
zează că starea sănătății a- 
cestuia este bună. Mesajul 
atribuie răpirea lui Jackson 
organizației ilegale de gue
rilă urbană „Tupamaros", ca
re deține, de asemenea, ca 
ostatici și pe consulul bra
zilian Diaz Gomide, precum 
și pe specialistul american 
Claude Fly. Mesajul nu fur
nizează alte amănunte pri
vind situația ostaticilor și nici 
nu formulează vreo 
pentru eliberarea lor.

La Montevideo s-a 
țat că președintele
guayului, Pacheco Areco. 
cerut Parlamentului suspen
darea drepturilor constituțio
nale pentru un interval de 
90 de zile pentru a da posi
bilitatea poliției și armatei 
să ia toate măsurile de ri
goare în vederea găsirii Iui 
Jackson. Totodată, guvernul 
Uruguayan a anunțat insti
tuirea unu; premiu de două 
milioane pesos celui care va 
furniza informații utile în 
vederea regăsirii ambasado
rului britanic.

Intre timp, în întreaga ța
ră continuă cercetările la ca
re participă peste 12 000 de 
soldați și polițiști. După cum 
apreciază agențiile de presă, 
operația declanșată de poli
ție și armată este de o am
ploare aproape unică în is
toria Uruguayului. Au fost 
percheziționate sute de case 
la Montevideo și verificate 
mii de automobile. In cursul 
acestor operații, au fost a- 
restate 300 de persoane.

In legătură cu cele două 
persoane arestate vineri, ime
diat după răpirea lui Jack- 
son, anchetatorii au ajuns la 
concluzia că aceștia nu pot 
furniza nici un fel de infor
mații privind pe răpitori. Se 
pare că cei doi nu fac parte 
din organizația „Tupamaros", 
ei aflîndu-se în evidențele 
poliției ca urmare a partici
pării lor la manifestații sau 
greve.
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