
Sleaqul roșu
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIJLVA I

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Ministrul relațiilor externe 
al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda, 

va face o vizită oficială 
în România

La invitația ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, ministrul rela
țiilor externe al Republicii Chile, Clodo
miro Almeyda, va face o vizită oficială 
in Republica Socialista România in pe
rioada 20—23 mai 1971.

VIZITA DE LUCRU
A T(IVARAȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

In cursul dimineții de simbătâ, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, împreună cu tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic, 
a făcut o vizită de lucru la Complexul avicol-Titu din 

județul Dîmbovița.

Secretarul general al partidu
lui este întîmpinat cu deosebită 
căldură de un mare număr de 
țărani cooperatori din comu
nele Lungulcțu, Răcari, Poiana, 
Corbii Mari, Brânești, Costești- 
Vale, Potlogi, Odobești, Titu și 
din alte sate din împrejurimi. 
Cei prezenți ovaționează înde
lung pentru partid, pentru con
ducătorul partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat la sosirea sa la 
Complexul avicol din Titu de 
tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii 
și apelor. Matei Ghigiu. minis
trul construcțiilor industriale, 
de membri ai conducerii Minis
terului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Ape
lor.

Sint de față tovarășul Nicolae 
Tăbîrcă, prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, și alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Oaspeții sînt invitați să vi
ziteze mai întîi moderna stație 
de incubație a complexului, 
unde se află expoziții de pre
zentare a celor mai importante 
realizări din sectorul avicol 
obținute la nivelul întregii țări. 
Apoi, directorul general al Com
plexului avicol-Titu, Viorel Chi- 
rlță, prezintă tovarășului Nicolae 
ceaușescu și cetoflalțf oaspeți 
parametrii noii unități dată 
parțial în folosință, cu un an 
și jumătate mai devreme, o- 
biectiv de seamă în realizarea 
sarcinilor ce stau în fața zo
otehniei, precum și preocupă
rile specialiștilor de aici de a 
înfăptui în mod exemplar sar
cinile trasate de partid și de 
stat.

Organizat pe principiul pro
ducției industriale, complexul 
de la Titu are nouă ferme spe
cializate în producerea de ouă, 
pentru creșterea păsărilor de 
producție, incubatoare, fabrică 
de nutrețuri, combinate și a- 
bator propriu. El cuprinde 147 
hale spațioase, în care proce
sele sînt mecanizate și auto
matizate. Recent au intrat în 
funcțiune patru ferme de pro
ducție și au fost livrate pri
mele tone de carne de pasăre 
pentru aprovizionarea popu
lației bucureștenc.

Secretarul general al parti

dului se interesează îndeaproa
pe de măsurile întreprinse în 
vederea creșterii eficienței eco
nomice și a asigurării dezvol
tării, concomitent cu producția 
de carne, și a celei de ouă. 
Răspunzînd, conducerea minis
terului subliniază, totodată, că 
în faza finală complexul va 
produce 20 000 tone carne de 
pasăre — a zecea parte din 
producția marfă prevăzută la 
sfirșitul actualului cincinal. 
Oaspeților li se prezintă în con
tinuare aproximativ 50 de uti
laje, realizate de uzinele me
canice ale agriculturii, care au 
contribuit la mecanizarea proce
selor de producție in toate fer
mele avicole din țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți, sînt salutați de 
președinții mai multor coope
rative agricole de producție din 
apropiere, care, în numele ță
ranilor cooperatori din comu
nele lor, exprimă adînca mul
țumire de a avea ca oaspete 
pe secretarul general al parti
dului. Ei înmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, celor
lalți oaspeți, cadouri simbolice, 
angajîndu-se să-și aducă întrea
ga contribuție la dezvoltarea 
cooperativelor lor, la creșterea 
producției și îmbunătățirea ac
tivității economice, ca semn al 
recunoștinței pentru noile mă
suri întreprinse de partid și de 
stat în vederea creșterii bună
stării țărănimii cooperatiste.

Adresîndu-se cooperatorilor de 
față, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu le mulțumește pentru pri
mirea călduroasă făcută, le u- 
rează sănătate și fericire, noi 
succese în munca pentru obți
nerea unor recolte bogate.

Oaspeții vizitează apoi halele 
de creștere a puilor pentru 
carne.

Discuțiile ample purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
ceilalți conducători de partid 
și de stat cu specialiști, cu ca
dre de răspundere din Minis
terul Agriculturii, Industriei A- 
limcntare, Silviculturii și Ape
lor, indicațiile secretarului ge
neral al partidului date și cu a- 
cest prilej pentru dezvoltarea 
mai rapidă a sectorului avicol, 
au constituit un nou imbold în 
activitatea oamenilor muncii de 
pe ogoare pentru dezvoltarea 
creșterii păsărilor în țara noas
tră.

(Agerpres)

tri că în urma propunerilor 
primite de la cetățeni, la 
subfilialele C.E.C. s-a deschis 
contul special 396 — 09 — 21 
pentru contribuția populației 
la finanțarea acțiunilor gos- 
podărești-edilitare. Pe baza 
informațiilor primite de la 
filiala C.E.C. Petroșani s-au 
și depus primele sume în 
contul respectiv. La Petroșani 
această sumă se ridică la 
3 420 lei.

Stație «le sortare
In cadrul șantierului ILIIS 

Valea Jiului a fost realizat 
un utilaj complex pentru sor
tarea mărcii betoanelor ce 
se toarnă în zidurile de spri
jin executate pentru regula
rizarea Jiului de est, în zona 
orașului Petrila. Brigada lui 
Ilie Bido, grație acestui pre
țios agregat, a realizat un 
veritabil record : 100 mc
beton/zi.

MAGAZIN I.A.S.
LA VULCAN

Un nou magazin va fi des
chis în curând, în orașul Vul
can. Este vorba de o unitate 
pentru vînzarea de legume, 
fructe, brînzeturi și alte pro
duse ale I.A.S. Bîrcea din ju
dețul nostru.

Magazinul I.A.S. va funcți
ona într-un local corespun
zător situat în centrul orașu
lui.

In laboratorul de mecanizarc-automatizare, inginerul cercetător Alexandru Albu verifică 
pentru subteran proiectatăo instalație de automatizare și executată de I.C.P.M.H.

Foto: I. LICIU

Serbare
cîmpenească
Astăzi după-amiază în in

cinta clubului sindicatelor 
din Lonea se organizează o 
serbare cîmpenească. Cu a- 
cest prilej, formațiile artisti
ce din localitate (fanfara, ta
raful și soliștii de muzică 
populară) vor oferi celor pre
zenți un program artistic va
riat.

Dimineață
de

versuri
Astăzi, după ora 10, la bi

blioteca clubului din Petrila 
are loc o dimineață de versuri. 
Se vor citi poezii din volu
mul .Rapsodii de primăvară" 
de Ion Crînguleanu.

PROGRAMUL 
Universității serale 

de marxism-leninism 
pentru zilele 

de 17, 18 și 19 mai

i 
i 
i 
i 
i 
i
| SECȚIA ECONOMICA

| Anul I, II și III, în ziua 
* de luni 17 mai. Ia ora 17. 
| Cursurilo vor avea loc in 
' sălile cabinetului de partid.
! SECȚIA FILOZOFIE

J Anul I, II și III, în ziua
| de marți 18 mai, ora 18.

Cursurile vor avea loc, pen- 
| tru anul I, și III la cabine- J tul de partid, iar pentru a- I nul II la Școala generală nr. 

i ’’ j SECȚIA SOCIOLOGIE

> Anul II, in ziua de marțiI

18 mai, ora 18, în sala ca
binetului de partid.

SECȚIA ESTETICA

Anul II, în ziua de 
miercuri 19 mai. ora 18, în 
sala cabinetului de partid.

SECȚIA RELAȚII
INTERNAȚIONALE

Anul I, în ziua de miercuri
19 mai, ora 17, în sala cabi
netului de partid.

Se vor face expuneri la 
toate secțiile și se vor pre
zenta întrebările pentru exa
mene.

Strada Independenței, cartier Aeroport — Petroșani.

Linii de înaltă tensiune
puse în funcțiune

în funcțiune linia de 15 kV și stațiaIeri, a fost pusă ___ . ... ____ . _ ... rT_
de 15/6 kV de la Lonea III. Prin punerea în funcțiune a 
acestei linii de înaltă tensiune, în dublu circuit și măsurând 
12 km lungime, crește siguranța în exploatare a instalațiilor 
eleotrice ale minei Lonea din sectorul Jieț.

O altă linie de înaltă tensiune va fi pusă în funcțiune 
de către lucrătorii Secției de distribuire a energiei elec
trice din municipiu în cursul zilei de azi. Este vorba de 
linia de 15 kV, în lungime de 2 km, precum și de postul 
de transformare de 15/0,400 kVA, ce va deservi noua ca
rieră de piatră Păroasa aflată în curs de organizare în ca
drul șantierului I.L.H.S. Valea de Pești.

Funicular de steril
Se găsește în plină execuție funicularul de la Petrila 

menit să satisfacă necesitățile de haldare a șistului provenit 
de la mină și de la preparație. Se lucrează la fundațiile 
celor două stații de acționare și ale pilonilor de la ramurile 
de golire.

Recent, T.C.M.M.-ul și-a extins frontul de lucru prin 
predarea amplasamentului pentru stația de compresoare și 
TD-7, de la puțul nr. 2 est Petrila, și a amplasamentului 
stației de ventilatoare de la puțul centru, de la aceeași 
mină.

Pentru modernizarea 
preparației Lupeni

In cea de a doua parte a lunii trecute au demarat lu
crările în vederea măririi și modernizării preparației Lu
peni. In momentul de față se află în curs de predare am
plasamentul pentru atacarea lucrărilor la obiectivul princi
pal al viitorului ansamblu — stația de spălare și sortare.

---------------------------------------------------------------------------------------

.... PARTIDUL ESTE POPORUL,

REPREZENTAT PRIN CEI MAI

BUNI FII AI SĂI"

NICOLAE CEAUȘESCU

MAREA 
RĂSPUNDERE

Recenta aniversare a jubileului tie aur al partidului, 
care a prilejuit o retrospectivă a drumului parcurs de 
partid de-a lungul a cinci decenii, a aruncat o puternică 
rază de lumină asupra figurii comunistului — minunată 
sinteză a celor mai înalte calități și trăsături morale ale 
poporului român. In anii grei ai activității ilegale, în anii 
vindecării rănilor pricinuite de război și ai refacerii țării, 
ca și în toți anii construcției socialiste, comuniștii au dat 
dovadă de cea mai înaltă conștiință, de cel mai mare de
votament față de popor, de fermitate, curaj și spirit de 
sacrificiu în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid, 
de cinste și hărnicie. Eroii comuniști, care în timpul grevei 
eroice din august 1929 de la Lupeni, au înfruntat gloanțele 
și baionetele jandarmilor, membrii de partid din perioada 
ilegalității, care cu prețul libertății și chiar al vieții duceau 
cuvîntul partidului în rîndul minerilor și al celorlalți oa
meni ai muncii din Valea Jiului, se bucură de o înaltă 
prețuire, de respect și recunoștință din partea partidului, 
a tuturor celor ce muncesc. |

Spiritul de totală dăruire pentru cauza celor mulți. 
pentru cauza scumpă a socialismului s-a transmis inta'1' 
generațiilor de comuniști care au urmat.

In conștiința multor oameni ai muncii din Valea Jiului 
și din întreaga țară este prezentă figura minerului comu- 

• nist Andrei Szilvester — redată în literatură ca un caz tipic 
de eroism contemporan — care, spre a salva locul de muncă 
și viața tovarășilor săi, riseîndu-și propria viață, a ținut cu 
spatele abatajul amenințat de surpare, reușind printr-un 
mare efort de voință și curaj să învingă pericolul. Exemplul 
acesta petrecut aievea cu două decenii. în urmă, cînd mi
nerii aveau incă de înfruntat urmările exploatării capita
liste și erau chemați de partid să depună eforturi mari 
pentru creșterea producției de cărbune, necesară refaceri’ 
țării, a devenit un simbol nu numai al eroismului miner» 
lor, dar și al înaltei răspunderi comuniste.

In anii primelor planuri cincinale, în bazinul nostru 
carbonifer, cînd greutățile erau incă mari, cînd forța de 
muncă calificată era încă insuficientă, în rîndul minerilor 
comuniști a luat o mare amploare inițiativa de a merge, 
din propriul imbold lăuntric, să lucreze în locurile de muncă 
cele mai grele, de a prelua conducerea brigăzilor rămase 
în urmă. Multă vreme va fi păstrat ca un exemplu viu 
modul de comportare în muncă al minerului comunist Au
rel Cristea de la mina Aninoasa. De fiecare dată cînd se 
ivea un caz mai greu și formația de lucru dintr-un abataj 
nu-și putea îndeplini planul, acest destoinic și curajos mi
ner încredința brigada sa unuia dintre cei mai buni mineri 
și prelua conducerea abatajului cu cele mai mari greutăți, 
pe care-l punea la punct ca după un timp cind se ivea un 
alt caz deosebit, să predea din nou conducerea brigăzii și 
să treacă unde e mai greu. Așa au procedat în perioada 
respectivă minerii comuniști Kopetin Geza de la mina Lo
nea, Cornel Cenușă de la Petrila, Petru Letean de la Lu
peni, Mihai Ștefan de la Vulcan — în prezent toți veterani 
ai mineritului din Valea Jiului — și inulți alții ca ei. Pe 
lingă acești veterani s-au format în decursul anilor mii de

(Continuare în pag. a 3-a)
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Redresarea minei Dîlja cere din partea
factorilor de bază, a întregului colectiv:

UNITATE DE VEDERI
SI DE ACȚIUNE, 

PERSEVERENTA SI DĂRUIRE I
Cu o medie de cinci oameni 

în plus față de totalul efecti
vului prevăzut, mina Dîlja de
ține, după trecerea primelor 
patru luni din anul curent, un 
minus de producție de peste 
14 000 de tone și o nerealizare 
de 143 kg. pe post la randa
ment. Sînt cifre grăitoare prin 
ele însele, dintr-un bilanț care 
nu lasă nici o rază de lumină 
de sub norul său, adică nici un 
indicator onorat. Numai în lu
na aprilie restanța volumului 
de cărbune extras a crescut cu 
6 600 de tone, fenomen nu prea 
surprinzător dacă specificăm 
coeficientul slab de prezență la 
lucru : 83 la sută, cu 2,4 la 
sută sub plafonul planificat.

Pentru a afla cauzele acestei 
„înnorări totale", am stat de 
vorbă cu o serie de factori răs
punzători de mersul producției 
la unitatea minieră respectivă, 
căutînd să elucidăm și eventu

alele posibilități de redresare. 
Secretarul comitetului de partid 
pe mină, tov. Radu Lupașcu, 
ne-a pus în evidență realitatea 
că, în perioada vizată, atît con
ducerea tehnică a exploatării, 
cit și conducerile sectoarelor I 
Și II s-au mulțumit cu rezolva
rea de moment a susținerii în 
zonele cu presiuni mari (s-a vă
zut că susținerea obișnuită nu 
rezistă, și, totuși, s-a persistat 
în recurgerea la paleative, re- 
armîndu-se fără eficiență, por
țiuni de galerie apreciabile, 
și de cîte 3—4 ori...), fără a se 
preocupa îndeajuns — așa cum 
ar fi fost bine — de perspec
tiva soluționării cu caracter de 
durată. Și de aici, pierdere de 
timp, cheltuieli inutile... Un 
exemplu i In galeria direcționa
lă din culcușul stratului 3, 
blocul II, orizontul 480, prin 
care se face aprovizionarea a 
nu mai puțin de 7 abataje ca

meră, s-a lucrat permanent, în 
medie, cu 20—25 de oameni pe 
zi, ceea ce înseamnă o concen
trare într-o muncă de Sisif (și 
care costă!) a cca. 10 la sută 
din întregul efectiv al sectoru
lui I. „Abia luna trecută (N.R. 
De ce abia atunci ?), în urma 
linei ședințe de birou a comite
tului de partid, s-a sugerat 
ideea și s-a făcut propunerea 
ca să se treacă la armarea tron, 
soanelor în cauză cu susținere 
circulară sau prin zidărie în 
prefabricate de beton, cu ca
lupuri de lemn între bolțari. 
Noul program de lucru prevede 
experimentarea acestor tipuri 
de susținere în scopul stabilirii 
soluției de armare celei mai 
adecvate pentru condițiile con
crete din subteran" — ne-a de
clarat tovarășul Lupașcu.

Și tov. ing. Mircea Popescu, 
directorul minei, ne-a vorbit, 
în primul rînd, de situația grea
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în care se găsesc, la ora actu
ală, o bună parte a căilor de 
transport și de aeraj, unde în
treținerea a captat, în cele pa
tru luni anterioare, un plus de 
efectiv, în medie, de 40 de mun
citori. „Sau luat măsuri, ne-a 
relatat dînsul, în vederea 
punerii în ordine a lucrărilor 
deficitare, pentru crearea con
dițiilor de lucru favorabile Ia 
abataje, pentru îmbunătățirea 
aprovizionării. brigăzilor cu ce
le necesare. S-a inițiat comple
tarea efectivelor direct produc-4 
tive și a brigăzilor de întreți
nere, prin redistribuirea unor 
oameni de la sectorul de in
vestiții și prin reducerera pos
turilor de regie pe mină. Am 
întărit corpul tehnic de maiștri 
de la sectorul I. La cauzele ne- 
rcalizării planului s-a adăugat 
și întîrzierea, cu mai bine de 
6 țuni, a punerii în funcție, 
de către T.C.M.M., a puțului 
principal de extracție, fapt ca-» 
re ne-a obligat să extragem 
producția pe puțurile destinate 
transportului do materiale..* 
Tov ing. șef al minei, Emerie 
Kovacs ne-a spus lapidar:

„Fronturi de lucru avem su
ficiente pentru acoperirea pla* 
nului, dar trebuie și disciplw 
nă...“

Ing. Traian MULLER

.(Continuare în pag, a 3-$Q
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PASIUNI INTERESANTE Șl UTII E

\ alea celor

Lonea. Pel ru

slujind cxploată- 
car- 

Apoi, în ultimele 
o minunată răvu- 
l'orinc împădurite 

înverzite pe coaste, 
vîrf, pe care Ic do- 

ale
In 

lla-

o înainte de <i intru in prima linia — <tf-ru ■minte des
pre noua rubrică ;>■■ <tiir o rom aădm incepind </■• a Wă. / 
in pagina MA(iA/lN a tarului nostru. După orele de mun
că prod iuti fă. oamenii au o multitudine de preocupări — 
interesante și util. prin care iși sporesc zestrea de cunoș
tințe de t uituca ■■ m.'rală : literaturo, mu.i<ă, teatru, sport, 
pictură, direrse alte domenii Despre asemenea oameni, care 
dau culoare timpului lor liber fi ol altora, care străbat căi 
pasionante de cunoaștere, care leagă prietenii și impari 
agreabile amintiri, <are-și Jac etala mai plăcută și mai u- 
șoară, rom scrie in rubrica de fafă — spre mindria și satis- 
Jmfia lor. spre îndemnul altora.

Uriașii nordici |
I

COLECȚIA 
DE INSIGNE

I’aringului 
de Valea 
albia Murcșu- 

indepărtatelc 
neguri.

Transilvaniei

accstei 
solului 
lac in

pi Inii, 
alcătuia
care se

..Dincolo <le
două Jiuri. sc ivesc tirgușoa- 
rele Livezeni.
șani, Petrila. stnnse la gura 
pufurilor,
rii acestui bogat bazin 
bonifer 
planuri, 
șeală <le 
la bază, 
sterpe in
mină piscurile abruple 
Retezatului și 
sfirșit. dincolo 
țcgului și de 
lui se ivesc
profiluri înecate în 
ale Alpilor 
centrale.

In fundul 
depresiunea 
odinioară un
vfirsau cele două Jiuri, îna
inte de a fi găsit o trecere 
prin lanțul muntos. Acum, 
depresiunea nu mai era de- 
cit o exploatare carboniferă, 
tu inconvenientele și avanta-

jele ei ; 
rămidă 
rilp plopilor, ale brazilor și 
fagilor: fumurile întunecate 
strică aerul plin cindva de 
mireasma pomilor fructiferi 
și a florilor *

Știți cui aparțin aceste cu
vinte? Marelui scriitor fran
cez Jules Verne. Ele sînt în
serate în volumul „Castelul 
din Carpați". a cărui primă 
ediție » apărut îa 1 1392. 
Lucrarea cunoaște și astăzi 
în Franța o mare populari
tate. dovadă fiind faptul că 
ea a fost selecționată printre 
cele mai reprezentative cărți 
și a fost editată în anul 1966 
de colecția ..Livre de Poche“ 
într-un tiraj de 1 000 000 ?- 
xemplare.

O ediție românească a 
..Castelului din Carpați* a a- 
părut în anul 1967. într-un 
tiraj de peste 70 000 exem
plare.

marile coșuri de că- 
sc îmbină cu ranui-

Căpitanul Christian Jenson 
care s-a reîntors curind în 
Danemarca dintr-o călătorie 
făcută în Oceanul înghețai 
de Nord și Groenlanda, a 
declarat că a întîlnit in sud 
vestu) Groenlandei o popu
lație cu cei mai înalți oame 
ni pc care i-a văzut vreo
dată : cel mai mie dintre ei 

I avea înălțimea de 1.70, ia
j cel mai înalt dc 3 m, cu fe- 
■ țe bronzate, asemănători in
I dienilor nord-americani. Ei-

au dat să se înțeleagă pria 
semne <ă furtunile puternice 
i-.m silit să-și părăsească ți
nutul natal și să se stabi 
least ă la malul mării. Popu 
,iț:u dnne/ă a Groenldnde 
■ declarat că eschimoșii cu 

nășteau de mult pe 
uriași. Pînă în 
mai înalti oameni 
siderali cei 
(1,80 m — 
du-se nimic 
nașilor din

acești 
prezent ce. 

erau con- 
din Patagonia

1,90 m), neștiin- 
de existenta u- 
Groenlanda.

Inginerul Aurel Bula, de la 
l'.l'.M.P. este binecunoscut in 
Valea Jiului mai mult ca foto- 
imaîorși turist și, poate, mai pu
țin ca amator de insigne. Aceas
tă ultimă pasiune — de altfel cea 
mai puternică și mai intens va
lorificată — vrem să o punctăm 
în aceste rînduri.

— I)e cînd datează .micro
bul" insignelor. Aurel Bula ?

— Din I960.
— In ce împrejurări ?
— Intr-o împrejurare curioa

să : fratele meu, Mircea (fost 
divizionar A de fotbal la Jiul,

ȘCOALA
Erupția vulcanului Stromboli din .Marca Tireniană. care varsă lava direct in mare. 

Spectacolul măreț Și terifiant al vulcanului a atras multi vizitatori din Italia.DE 120 DE ANI
in localitatea Coroești, de lingă Vulcan, cursurile șco- 

au început a se ține încă de prin 1351, așadar de acum 
120 de ani. După cum arată dr. Iacob Radu în lucrarea sa 
..Istoria vicariatului greco-catolic al Hațegului", apărută la 
Lugoj în 1913. primul învățător din această comună a fost 
preotul Pavel Oneasă, care a instruit copiii localnicilor în 
casa lui. In anii 1857—1859 el a fost înlocuit de învățăto
rul Petru Burlec. absolvent al preporandiei din Hațeg. Ciți- 
va ani mai tîrziu în localitate s-a deschis o școală comună 
atit pentru țăranii din Coroești cit și pentru cei din Îs ioni. 
Mult timp localul școlii a fost din lemn, cu puține încăperi 
și nu prea potrivit pentru scopul căruia îi era destinat. De 
aceea. în anul 1911 satul a zidit un local mult mai încăpă
tor și mai aspectuos.

Iii iiiis-smuiim

ca și celălalt frate — Puni), 
mi-a dăruit o insignă a C.S. Mi- 
nior Dimitrovo din Bulgaria. 
Mi-a plăcut foarte mult colori
tul. Am așezal-o alături de una 
a Jiului Petroșani și de alta a 
Minerului Lupeni. M-a entu
ziasmat asociația de culori și 
m-a îndemnat să mai adun cî- 
tevn insigne.

— Și ai adunat citeva... mii. 
Cum ai reușit ?

— z\m intrat in legătură cu 
fotbaliști de atunci care jucau 
la Jiu). Îmi aduceau fiecare de 
pe unde mergeau și colecția 
a începui să îa proporții. Prin 
1967 rivalizam cu Cosma-baci, 
tatăl cunoscutului fotbalist. El 
avea vreo 600. Atunci, în 1967, 
Cosma-baci a renunțat să mai 
colecționeze insigne. Pe cele 600 
mi Ic-a vîndut mie.

— De atunci ai avansat ver
tiginos. Cite insigne ai acum în 
colecție ?

— Mai mult de 5 000, din 
peste 70 de țări ale lumii.

— Ce tematici reprezintă ?
— Intrueît la mine primează 

pasiunea pentru sport (prin 
tradiția familiei), cele mai mul
te sînt din acest domeniu. Dar 
am și din industrie, cultură, ști
ință, tehnică, din multe alte 
ramuri de activitate.

Pentru exemplificare, ingine
rul Aurel Dula ne-a invitat la 
el acasă, în fața panourilor ca
pitonate, pe care sînt orînduite 
cu grijă și fantezie — pe teme 
și pe țări — mai mult de 
5 000 insigne, ca într-o expozi
ție sui-generis. 25 de ramuri 
sportive de pe cele cinci conti
nente ale Terrei sînt prezenta
te prin insigne de > extraordi
nară fantezie și - uluare. Bineîn
țeles că primează sportul rege 
— fotbalul. Federații de fot
bal din 50 de țări, toate cele 
16 ediții ale Campionatului 
mondial. Olimpiade. Balcania
de, Universiade, Campionate 
europene și naționale — toate 
sînt prezente în colecția de insig
ne a lui A iii el Dula. De asemenea, 
majoritatea marilor echipe de 
fotbal ale lumii — F.C. Santos, 
Real Madrid, Intcrnazionale 
Milano. Benfica Lisabona. Man-

Un colț din colecția de insigne

chester United, Celtic Glasgow. 
Anderlecht, Arsenal Londra, 
Dinamo Moscova, Legia Varșo
via etc. — au ajuns în casa 
acestui pasionat colecționar de 
insigne. Lîngă acestea se află 
și insignele marilor echipe ro
mânești care au fost Venus, 
Juventus, Chinezul. Ripensia, 
F.C. Rapid, precum și acelea 
ale unor asociații sportive vechi 
din Valea Jiului : C.A.M.P și 
C.S.P. (1914), C.S. Vulcan (1920), 
A.S. Jiul, Minerul Lupeni și 
altele.

— Cum ai reușit să aduni 
atîtca valori, Aurel Dula ? Pre
supune. bănuiesc, o intensă pre
ocupare, multe relații, o cheltu
ială de toc neglijabilă de timp.

—... și de bani. Corespondez 
și fac schimb cu colegi de... pa
siune din mai multe țări. Am 
vizionat multe întîlniri sporti
ve internaționale, am luat con
tact direct și am primit perso
nal insigne de 1 i celebrii fot
baliști : Gen to, Eusebio, Boby 
Charlton, Fachetti, de la secre
tarul Federației engleze de fot
bal, de la multe alte personali
tăți ale lumii sportive mondia
le.

Privim halucinat panourile 
pi urzite pe care strălucesc cele 
cîteva mii de insigne și ne gîn- 
dim ce muncă de Sisif, dar și 
cît de pasionantă, a depus acest

l iE=IEZlEZlC=I EZ3

a inginerului Aurel Dula

om — bărbat destul de tînăr
— pentru a aduna atîtea sim
boluri ale sportului mondial și 
național. Un apreciabil număr 
de insigne prezintă teme din in
dustrie, cultură, știință și teh
nică. Și pentru că Aurel Dula 
a absolvit Institutul de mine 
din Petroșani, și pentru că des
cinde dintr-o familie de mineri, 
și pentru că lucrează aici — îa 
cel mai mare bazin carbonifer 
al țârii — nu se putea să nu-și 
amenajeze și un colț minier. 
Sînt prezente, pe panouri plu
șate în culoarea cărbunelui, 
simboluri miniere ale unor foste 
societăți sau actuale întreprin
deri din Valea Jiului, Brad, 
Miercurea Ciuc, din bazinele 
carbonifere din Scoția, Silezia, 
Ruhr, Donbas etc.

Pasiuni interesante și utile. 
Colecționarea de insigne este 
una dintre ele. Iar inginerul 
Aurel Dula este unul dintre 
mulții colecționari de insigne
— membru al Comitetului In
ternațional de Schimb „Ocea
nia" cu sediul în Noua Ze- 
elandă.

Dumitru GHEONEA

Ipostază a înțelepciunii

REBUS
ORIZONTAL : 1) Dezinfec

tează (fii,’.); 2) Embrion fără 
frunză; 3) Infirmitate de... 
caracter : 4) Localitate în Ja
ponia : — Diminutiv feminin 
— La covaci a veche : 5) Să- 
itor (fig.) — Liberă trecere ;

6) In silă ! — Deschis (fig.) 
Scrie la ordin ; 7) Mult: 
mul’i acolo — Tristețe;

Vin și pleacă — Amețit 
— ... la război ; ‘J)

Iu modă; 10) Nu merge... 
și prinde raci: 11) Una... 

tare... — -.Și tăiată ; 12) Se 
ține bine... — ...în ochii lu-

8) 
bine.

Ceea ce părea pentru unii aproape o uto
pie, in urma reuniunii de la Addis Abeba a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa din 
1964, cînd s-a luat hotărirca de a se construi 
această .axă a civilizației", care este Trans-sa- 
harianul, marea șosea care va lega Marea 
Meditcrană de inima Africii, a început să 
prindă, încă de anul trecut, contur. Lucră
rile de construcție pentru realizarea acestui 
important obiectiv al țărilor africane din 
zonă, care va face ca traversarea Sabarei să 
se transforme dintr-o veritabilă expediție, în- 
tr-un voiaj, se desfășoară cu succes.

Conform proiectului, realizat de Societatea 
de studii tehnice și economice din 
Institutul central de construcții din 
Trans-saharianul pornește de la El 
din centrul Algeriei, punct cu care 
țării este pusă în legătură printr-o 1 
faltată, și va 
tea de est a statului Mali și In Gallo, 
sud-vestul Nigerului, acoperind 
totală de circa 3 170 km de bundă asfaltată, 
l’înă la punctul care se află la 60 km sud de 
localitatea algeriană Tamanrasset, din mijlo
cul masivului Iloggar, șoseaua va străpunge 
aproape în linie dreaptă deșertul spre sud. 
De acolo, axa rutieră sc bifurcă trimițîndu-și 
brațele — unul pînă Ja Goa, iar celălalt la 
In Gallo. Aproape 1 900 km de șosea se vor 
afla pe teritoriu) Algeriei, 670 pe teritoriul 
Republicii Mali, iar în Nigeria — 600.

Datorită condițiilor naturale printre care 
un sol care nu necesită lucrări speciale de 
terasare, ca și abundența materialului de 
construcție, așa cum s-a dovedit pînă în pre
zent, prețul de cost pe km, al lucrării, este 
inferior celui obișnuit, apreciindu-se că în 
unele porțiuni el se va reduce, în medie, la 
19 600 dolari, iar pe porțiunile cu un teren 
mai dificil va ajunge la 52 600 dolari pc km.

începută cu un an în urmă, construcția

Paris și 
i Pruga, 

Golea, 
• capitala 
șosea as- 

• itinge localitățile Goa din par- 
din 

o întindere

primului tronson care se va întinde de la 
El Golea pină la oaza In Salah, punct aflat 
la jumătatea pustiului Sahara, este prevăzută 
să se încheie la sfîrșitu] anului 197).

Autostrada va fi înzestrată cu stații de 
alimentare și aprovizionare. Vor fi, de ase
menea instalate puncte de radiotelcfonie și 
semnalizare optică anticiclon.

Problemele legate de realizarea îndrăzne
țului și importantului proiect sînt coordo
nate și soluționate de un comitet format din 
reprezentanți ai celor patru țări participan
te : Algeria, Mali, Niger și Tunisia. Proiectul 
prevede ca, intr-o fază ulterioară, la această 
magistrală să fie racordate Tunisia prin 
Ghardaia și Gabes și Marocul prin El Goleti 
și Bcchar-Figuig.

Autostrada trans-sahariană va juca uh rol 
important în viața țărilor africane, în spe
cial a celor din zona Africii occidentale, 
permitind o sporire substanțială a schimbu
rilor economice între țările din regiune. Po
trivit calculelor expcrților, actualul trafic 
comercial trans-saharian. care nu depășește 
>000 tone anual, va crește de 40 de ori, iar 
traficul rutier va înregistra în .perioada 1980 
— 1995 o sporire cu 3,9 la sută și eu 2 la 
sută în fiecare an care urmează. Construirea 
acestei căi de comunicații va aduce nume
roase avantaje și în domeniul agriculturii, 
turismului și industriei. Posibilitățile pe care 
la va crea sînt remarcabile, dacă avem în 
vedere că parcurgerea acestui itinerar cu 
caravanele de cămile, dus și întors, necesită 
aproape șapte luni de zile. Trans-saharianul 
va avea o importantă considerabilă pentru 
prosperitatea economică și socială a țărilor pe 
care le deservește.

Tries! — Veneția 
înot

Venețianul Fulvio Berga- 
mini, în vîrstă de 37 ani, a 
hotărît să traverseze înot 
Marea Adrialică. Startul a 
fost dat la Triest ; înotăto
rul avea de parcurs pînă la 
Veneția 115 km. Cursa s-a 
terminat cu bine și Bergu- 
mini a sosit, în entuzias
mul concetățenilor săi, du
pă 33 orc și 27 minute. Cu 
această ocazie, Bergamini a 
stabilit și un record al lumii 
la înot pe mare distanță.

„Transplant de inimă
O.,grefă de inimă* a fost 

executată de curind pe ce! 
mai bătrîn stejar din 
nia sovietică 
vîrsla de 700 
tea interioară 
nerabil rege

Eslo- 
(copacui are 
de -mi). Par- 
a acestui ve
al pădurilor

este 
te

atil de largă Incit poă- 
adăposti șapte oameni.

in
șapte oame 

..Transplantul* a constat 
instalarea unei carcase de 
țel în interiorul arborelui 
în construirea unui zid

REBUS
VERTICAL: 1) Aptă pen

tru copt ; 2) Otrăvitoare... — 
...în zadar ! 3) Face exerciții 
de acomodare — E .și de ga
lă (pl).; 4) Dîre — La modă 
în Spania — Cînd, cum ; 5) 
Lucrează, azi și mîine — In
el nare ' 6) 'l ine de gardero
bă — Voce ; 7) Unge, unge 
— Pete! 8) înalt în Creta — 
Prezentare ; 9) Viraj !... — ... 
și nereușire (pl.); 10) In cer
curi — Temerar antic; 11) 
Cu jnima largă — Fug bine ; 
12) Nu crede în pace — Gin
tă, cîntă...

Vasile MOLODEȚ

C. BENGA
Corespondent Agerpres la

Alger

H la stejar
cărămidă. Restul cavității a 
fost umplut cu beton trmat. 
In fine, pentru a nu fi dis
trus de trăznete, printre 
crengile din vîrful copacului 
a fost instalat un paratrăz- 
net.

16 macarale 
pentru 78 de grade

Recent, la Varșovia, a fost 
încheiată eu succes o ope
rație f >arte greu Și compli
cată . vechiul castel Liubo- 
mir, greu de aproape 10 000 
tone, a fost deplasai de pe 
locul său cu 78 de grade. 
Operația a fost efectuai5 cu 
ajutorul a 16 macarale ni 
draulice. Clădirea a fost 
mutată |a locul stabilit cu 
o viteză de 1 cm/min.

Laserul, pe urmele 
infractorilor

Specialiștii laboratoarelor 
de laser tehnic din Feltham 
(Anglia) au inventat >> metodă 
originală de depistare a ur
melor infractorilor. Ei pot 
fotografia sub rază laser du
șumeaua din încăpere, covo
rul trotuarul sau chiar pie
trișul făcînd să apară urme 
evidente de pași care nu pu
teau fi descoperite cu meto
dele cunoscute pînă acum.

CASE DIN BUCĂȚI
Livrabile în două bucăți și 

transportabile cu camionul, 
noile case puse în vînzare 
în Statele Unite sînt gata 
să-și primească locatarii la 
trei zile după începerea a- 
samblării. Cele două părți ca-

re le compun pot fi reunite 
pe loc, fără a mai necesita 
operații suplimentare privind 
instalațiile de gaz, electrici
tate și cele sanitare, acestea 
fiind incluse de la bun în
ceput in pereții casei.

ARHITECTURA 
Ml

ÎNM ORAȘ
>

La Budapesta se află în 
construcție un orășel de 
basm — Mineapolis — desti
nat pionierilor. Aici vor fi 
reconstruite în miniatură re
numite monumente arhitec
turale din întreaga lume • 
peșteri preistorice, piramide
le egiptene, cele șapte minu
ni ale lumii, Acropolele, Co- 
lisemnul Persepolisul, Arcul 
triumfal al lui Titus. In Mi- 
ncapolis, vor putea fi văzute 
piața San Marco, turnul din 
Pisa, bazilica Sf. Petru, pa
latul Belvedere, Bastilia, Pa 
latul de iarnă din Leningrad. 
Reichstagul și turnul Eiffe). 
Secolul XX va f; prezentat 
aici cu clădirea O.N.U.. Pia
ța păcii din Hiroșima, Palu
lui Congreselor din Kremlin. 
Atomium-ul, centrul Brasîlî- 
ei.

In mijlocul orășelului se 
vor întinde lacuri artificiale 
pe ale căror valuri vor plu
ti corăbiile lui Cristofor Co- 
lumb, crucișătorul Aurora ți 
Titanicul. Peste rîulețele m:- 
niaturalc se vor întinde re
numitele poduri ale lumii, 
iar pe liniile de cale fera’ă 
din Mineapolis vor alerga 
trenuri miniaturale ilustrînd 
istoria comunicațiilor fero
viare.

Pcntru construirea noii șo
sele naționale elvețiene nr. 2 
au fost necesare anumite mo
dificări urbane. Astfel, la 
Bazei, o clădire cu 5 etaje 
construită in 1954 și cîntă- 
rind 3 800 de tone a fost de
plasată de pe locul ei cu 28 
in spre vest și 2,68 m spre 
sud.

In foto : Aspect de la o- 
perația de mutare a casei.
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DESCHIDEREA
TERMOFICAT

ȘTRANDULUI 
DIN LUPENI

l upeni a hotărit să c 
duminică 16 mai ora 
nul dc băi în aer Iii

Ștrandul. în care ap 
temperatură dc plus 
gratie C. sc bucură dc

arc o
20—25 

o marc

'0

popularitate datorită grijii 
manifestate dc asociația spor
tivă .Preparatorul* față dc 
vizitatori la dispoziția cărora 
stau, ilnic, intre orele 9—17, 
cabine amenajate,
bărci, plaja dc nisip, jocuri 
pentru copii ți alte posibili
tăți dc agrement.

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• VASILE KONYCSKA, CC 

HOEȘTI In urma propunerii 
dv., conducerea Întreprinderii 
«le gospodărie comunală Petro
șani a dispus ca stația dc a- 
utobuz la care vă referiți în 
scrisoarea adresată redacției, sâ 
sc numească în viitor „Propa 
îația Coroețti".

rioada cît ați satisfăcut servi
ciul militar.

• P. 13. PETROȘANI. Pentru 
n primi lămuririle necesare re
feritoare la problema cur« vă 
intcreseo.-ă. adresați-vă Autoba
zei transport-nuto Petroșani.

9 \. POBOREN1. LUPENI. 
Pensionarii reîncadrați în acti
vități temporare sau sezoniere, 
sc pol angaja pe întreaga pe
rioadă sau eșalonat, după caz, 
cu condiția ca reîncadrarea to
tală să nu depășească perioa
da determinată de pînă la pa
tru luni. Într-Un an calendaris
tic.

• GRIGORE BALUȚA. VUL- 
CAN Verificîndu-se modul cum 
■vi s-a calculat pensia, s-a con
stata’ că actele existente la 
dosar nu justifică cuantumul 
dc pensie ce eronat vi s-a a- 
cordat. Ca urmaro, sînteți obli
gat. prin lege, a restitui inte
gra) suma necuvenitâ.

• C. COSTACHE. LUPENI 
Prczentați-vă la serviciul de 
personal al E.M. Lupeni unde, 

baza livretului militar, vi 
se vor
•nunea

vi 
introduce în cartea de 

datele cu privire la pe-

bufet.

ale orașului 
Alimentara, 
industriale,

(O.C.L. 
produse

ncdc- 
de 3

• H. GHEORGH1 , PETRI- 
I \. Salariații din cadrul Cen
tralei cărbunelui sc bucură. în 
baza contractului de muncă în
cheiat pentru o perioadă 
terminată nu mai mică 
ani. de unele avantaje
sînt : alocația de cărbune, 
tuitatca chiriei, reducerea 
lului la curentul electric. Tntru- 
• ît dv. ați părăsit întreprinde
rea. nesocotind prevederile con
tractuale cu privire la durata 
angajării, unitatea este în drept 
să recupereze valoarea avanta
jelor de care ați beneficiat pe 
timpul cît ați fost angajatul ei.

O lucrare nefiiializală
In .vara anului trecut, ser

viciul de gospodărie al Consi
liului 
J.G.C. 
cîteva 
îmbunătățirea 
și siguranței circulației intre 
U.U.M.P. și

popular municipal și 
Petroșani au executat 
lucrări edilitare pentru 

traficului rutier

podul Dărănești.
Soluțiile de rezolvare, aplicate 
prin înlăturarea curbelor peri
culoase și fără vizibilitatea ne
cesară, prin îndreptarea traseu
lui și racordarea cu trecerea 
peste calea ferată printr-un 
sens giratoriu, s-au dovedit nu 
•lumai practice, dar și estetice, 
ele răspunzând cerințelor dez
voltării urbanisticii orașului.

Cu toate că de atunci au 
cui cea. opt luni, această 
crare se prezintă și la ora 
tuală neterminată, fiindcă, 
excepția pavajului de piatră 
unde circulă mașinile, aici 
s-a

tre- 
lu- 
ac- 
cu 
pe 
nu 

mai executat nimic. Stația 
de autobuz de lîngă Școala ge
nerală nr. 3 nu asigură călă
torilor nici un fel de protecție 
împotriva ploii și a noroiului, 
trotuarele, atît de necesare pînă

la școală nu s-au executat, iar 
umpluturile de pâmînt au fost 
și ele sistate, astfel că porțiu
nea dintre șosea și calea ferată, 
la barieră, seamănă cu o rampă 
unde s-au descărcat gunoaiele.

Acum cînd ne aflăm în plin 
sezon turistic, cînd acest tra
seu însemnat pe toate hărțile 
stă la dispoziția posesorilor de 
autoturisme, decorul pe carc-1 
oferă vizitatorilor și trecători
lor este în orice caz nccores- 
punzâtor. Spunem acest lucru 
în dorința de a determina pe 
gospodarii municipiului nostru, 
să facă ceva pentru înfrumu
sețarea acestei zone. Să fie ni
velat pămîntu) și astupate gro
pile, să se însămînțcze cu iarbă 
terenul din jur. să se planteze 
flori în rondurile anume lăsate 
pentru aceasta, să sc curețe în
treaga porțiune a traseului din
tre podul Dărăncști și U.U.M.P. 
Altă dată, în această zonă erau 
multe — multe flori... E oare 
atît de greu să le răsădim din 
nou ?

IZVOR DE SĂNĂTATE
In mindra noastră țară 

sînt multe stațiuni balneocli
materice Și sanatorii ce con
stituie adevărate izvoare ale 
tămăduirii celor suferinzi, 
l’n asemenea izvor de sănă
tate se află la Sînpetru. în 
minunata Țară a Bîrsei. E 
vorba de preventoriul din 
Sînpetru situat la 8 kilome
tri sud de Poiana Brașov, în 
mijlocul unei păduri de brad.

Scrisoarea trimisă redac
ției de corespondentul nostru 
Toan Goga poartă adresa a- 
. estui lăcaș de sănătate. Pre- 
ventoriu) este încadrat 
medici specialiști cum 
Constantin George, 
Zah.

cu cadre sanitare bine pregă
tite. înzestrat cu aparate de 
aerosoli, fizioterapie etc. Aici 
s-au aflat spre a-și vedea 
d" sănătate loan Cevală, loan 
Brici de la E.M. Petrila, 
Gheza Loder și Aurel Almă- 
șan de 
minier 
Bălășoi 
Grupul 
ului al
re. alături de loan Goga au 
ținut pe această cale să mul
țumească partidului și gu- 
\cinului pentru grija și pre
ocuparea permanentă ce o 
poartă pentru sănătatea tu
turor oamenilor muncii.

la Uzina de utilaj 
Petroșani. Dumitru 
și Toan Ccaușu de la 
de șantiere Valea Ji- 
T.R.C.H. și alții, ca-

cu 
sînt 

Victoria 
a și Alexandru Fronda,

Din discuția avută cu șeful 
cotoiului II. ing. Martin Borșa, 

n reieșit faptul că s-au întîr 
ziat unele lucrări impui lante 
de deschidere și de pregătire 
la blocul V, stratul V. 
s-an deschis încă 
de abataj care erau 
să ini re în 
Irul 1. La 
IV. stratul 
trepte ale 
„in figuri*.
nat și s-a purces la executarea 
galeriei intermediare. Dar, «Ic 
ce oare nu s-a realizat lucrarea 
respectivă «le la începutul înce
put ului, o «lată ce preliminarul 
pe trimestrul I prevedea exe
cuția ? Oare disciplina la care 
s .i referit inginerul șef nu-și 
are și aici un punct de sprijin? 
Acesta e un aspect. Și dacă, 
totuși, s-a pornit fără galerie 
intermediară, «le ce nu s-nu 
Creat condițiile atingerii unei 
viteze «le avansare corespunză
toare a frontului in trepte răs
turnate? De ce conducerea teh
nică a sectorului a riscat mări
rea înălțimii de front la 2,80 
metri, la o înaintare în ritm de 
melc, cu totul contraindicată la 
o înclinare de 60 de grade și 
în prezența unor deranjamente 
tectonice vădite ? De ce nu s-a 
asigurat, îndeosebi dacă ne ra
portăm la dificultățile abataju
lui, o plasare normală a fron
tului? (In loc de 30 de oameni 
pe zi, în aprilie, s-a realizat la 
acest loc de muncă o medic de 
numai 17...) Acesta a fost al 
doilea aspect. Tocmai pentru 
că tov. inginer șef dc sector a 
afirmat că nu degeaba a „ștai-

unde nu 
trei numere 

planificate 
funcțiune în trimes, 
panoul din blocul 

13, s-au săpat citeva 
abatajului frontal 
apoi s-au abando-

Peste 40 de tineri din uni
tățile comerciale 
Lupeni 
O.C.L.
T.A.P.L.) au susținut zilele tre
cute proba teoretică a fazei 
orășenești a concursului pe me
serii .Buna servire". Proba 
practică a durat trei luni, timp 
în care concurenții au fost e- 
xaminați ..pe viu*. privind 
promptitudinea și corect itudi-

Concursul

Buna servire”
nea în deservirea populației. 
La proba teoretică, in fața ju
riului, alcătuit din reprezen
tanți ai comerțului și ai comi
tetului orășenesc U.T.C., cele 
mai bune răspunsuri au fost 
date dc : Eugenia Grama, Floa
rea Stroe, Cizela Horvath 
(O.C.L. Alimentara), Ana Klyap, 
Emilia Imbuzan, Silvia Chiciu- 
dcan (O.C.L. produse industria
le), Arpada Gombotzi, Alexan
dru Kiss, Dorina Kiss (T.A.P.L.).

Toți aceștia vor participa, în 
a doua jumătate a lunii mai. 
la faza municipală a concursu
lui „Buna servire1*, ce se va 
ține la Petroșani.

Ion G1F-DEAC

Mica publicitate
Vînd motocicletă Jawa 350.

Paroșeni, bl. 5, sc. 2, np. 29.

IPMAGENTUL BALNEOHMPK
Printre mijloacele de trata

ment din medicina modernă, 
balneofizioterapia ocupă un loc 
important, aeționînd prin mo
dificarea favorabilă a reactivi
tății și prin creșterea capaci
tății de rezistență a organis
mului. Aplicarea acestei metode 
arc și un însemnat aspect pro
filactic, în special pentru evi
tarea cronicizării bolilor, a re
cidivelor, a complicațiilor caic 
pot surveni. Pentru aplicarea 
acestui tratament s-au creat 
condiții in multe spitale și u- 
ni’âți ambulatorii. Dar cele 
mai favorabile condiții pentru 
aplicarea balneofizioterapici le 
oferă stațiunile balneoclimate
rice. Este îndeobște știut că țara 
noastră este foarte bogată în 
resurse terapeutice balneocli
materice. Există o mare varie
tate de aj>- minerale, de lacuri 
și nămoluri terapeutice care 
permit tratamentul celor mai 
diferite boli cronice. Toate sta
țiunile balneare din țara noas
tră dispun de o gamă variată 
dc proceduri fizioterapice. prin 
amenajarea secțiilor de elcctro- 
ferapie, hidroterapie, cultură fi
zică medicală — toate dotate 
cu aparatură modernă. In a- 
cr-ste stațiuni se oferă o ali
mentație dietetică corespunză
toare profilului de afecțiune, 
precum și un regim sanatorial 
adecvat. O serje 
drogeochimice din 
prezintă multiple 
tratarea unor boli, 
ir sînt presărați 
balneoclimaterice bogate în ape 
sărate, iodotermale, carboga- 
zoase, calcice, magnetice, car- 
bogazoase bicarbonate și alte
le. care au o eficiență deosebită 
asupra afecțiunilor reumatice 
și de altă natură. La Tușnad, 
Harghita, Covasna, la Buziaș și 
Lipova, la Slănic, Oglinzi și în

alle stațiuni avem emanații li
bere de bioxid de carbon și 
mofete; la Techirghiol avem 
mari zone cu nămoluri, iar la 
Lacul Sărat, Lazul, Batogu, A- 
mara, Balta Albă și în alte 
părți sînt ape sărate deosebit 
de eficiente în afecțiunile reu
matice. Nămoluri de calitate se 
mai găsesc în lacurile sărate 
dc la Sovata, Cojoena, Ocna 
Sibiului, Ocnele Mari, Slănic- 
Prahova și în alte stațiuni din 
Iară. Cu o bună acțiune cu

ltivă pot fj folosite depozitele

Sfatul 
medicului

RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. 1)

organe- 
pentru 
pentru 

măsura

gării* dinsul la mina Petrila, 
la trepte răsturnate, așteptăm, 
in viilor, o schimbare «Ic opti
că, o holărilă mobilizare a vir
tuților tehnice, a potențialului «le 
>» acționa eficace «lin partea tu
turor factorilor responsabili ai 
sectorului, «lin partea inlregu 
luj colectiv. Plasarea eon'lanț 
coiespunzătoarc a « .ipac ilățiioi 
de producție cu randamente 
mari e o cerință care se cuvine 
respectată întocmai !

Tov. ing. Franeisc Kerekcș, 
șeful sei loi ului I. a recunoscut 
că slabele realizări ale minei 
do la începulu] acestui an sînt 
«auzate și «Ic organizarea defi
citară a locurilor dc 
asistența tehnică la 
drele medii tehnice 
«u rămas... corigente 
In analizată. Se trasează sar 

«ini la întîinplare, măsurile sta
bilite nu se urmăresc în scopul 
transpunerii lor rapide în viață, 
intr-un cuvînt dezorientare i*' 
toată linia. Surpările, pe a- 
locuri. se lin lanț și nici nu-i 
do mirare cînd factorii de bază 
■a,' prim-maistru’. minor Aroad 
Sania, «-au maiștrii mineri Mir- 
•en Helgiu șj Constantin Hăl- 
ciug nu-și fac întotdeauna, așa 
rum ar trebui, datoria. Au fost 
cazuri cînd. din cauza unei a- 
sistențe tehnice do mîntuială, 
fronturi productive au stat inac
tive și cî’e 2—3 schimburi, cînd 
s-ar fi putut, foarte bine, să 
se. evite avariile, dacă se ac
ționa însă cu simt de răspunde
re, cum era firesc să se întîm- 
ple. Oricum, penalizările »u 
pot contrabalansa tonele pier
dute. Și. în plus, nu aceasta e 
cea mai fericită soluție de oom- 
oensare...

De disciplina ca vai de lume, 
de fluctuația caro se menține, 
încă, la un nivel ridicat, ne-au 
vorbit mai toți interlocutorii, 
intr-adevăr, să strîngi 625 de 
om zile nemotivate doar în a- 
prilie, aproape cît in tot trimes
trul I, asta e ceva! Dar e 
ceva rău, și faptul, cu totul re
gretabil, trebuie să pună serios 
pe gînduri organizația dc par
tid, sindicatul și U.T.C.-ul. In 
dala de 11 mai. la sectorul I. 
au lipsit nemotivat, nici mai 
mult nici mai puțin, decît 28 
de oameni ! Cum au fost e- 
ducați pînă acum minerii Con
stantin Neamțu, Gheorghe 
Ciolan. Vasile Iftimie, Ion Oiiva, 
Vasile Sălceanu, șeful de bri
gadă loan Munteanu, ajutorii 
de miner lacob Rus, loan Cos- 
tca. vagonetarii Alexandru La- 
zăr. Anton Moldovan, Vasile 
Chiriac, care absentează nemo
tivat atunci cînd au dînșii chef ?

. Se impune grabnic întărită activi
tatea organizațiilor «le bază «lin 
cadru) sectoarelor, sprijinul or
ganizației de tineret și al sin
dicatului în direcția muncii po
litico-educative trebuie să fie 
mai activ, mai consistent decît 
pînă acum. Legătura cu omul 
se cuvine ferită de morbul for-

mun că de 
care, ca
ma i ales, 
în perioa.

Se trasează

fiecare să-și 
sarcinile in 
deținută și 
care o are. 
arătate do-

că nu 
posibil 
la ni- 
de ac- 
Se c< -

malismului, al... expedierii sar. 
< inilor tara acoperirea ui sub
stanța înțelegerii lor. Cu tOalC 
că, in ședințele de birou, comi
tetul de partid a analizat ilu- 
ația necorcspun7ăt are a m itei 
și a elaborat măsuri concrete 
|x?ntiu redresare s-a văzut ul- 
lei iui că eficiența n-a fost cea 
si uniată, obiectivele fixate n-au 
fost urmările de_ comuniști cu 
răspundere a așteptată, in vede
rea finalizării lor piuă la capăt, 
laptele trebuie să vorbească 
și numai eleI<ste necesar ca. 
pe 'iilor, comitetul «le partid să 
tragă la răspundere cu mai 
multă tărie conducerea tehnică 
a minei pentru ca 
ducă ta îndeplinire 
raport cu funcția 
«ii răspunderea pe 
Pentru că faptele
vedesc că. pînă acum, comitetul 
de direcție nu a colaborat prin 
cele mai adecvate mijloace cu 
ceilalți factori ai minei, 
n făcui tot ceea ce era 
în vederea ridicării — 
vclul cerut — i unității 
li vitale i căreia răspund,
re pasiune. înțelegere, strădanie 
plină «le sevă. Și ele se cuvin 
date! împărțirea de sarcini, in 
dreapta și în stingă, măsurile 
exclusiv administrative de rea 
Uzare a unei atmosfere rodni 
ce, constituie un procedeu ab
solut ineficace care trădează 
tocmai șubrezenia unei condu 
ceri.

Se mai impune o conlucrare 
reală, o unitate de vederi și 
de acțiune, a tuturor factorilor 
de bază ai minei, concentrarea 
forțelor colectivului pentru ca 
redresarea exploatării să aibă 
loc cil mai curind posibil, spre 
a nu sc mai ajunge la situația 
delicată ca și maistrul și ingi
nerul șef să ne ..argumenteze* 
cu fișa de cîșlig...

Se mai ridică o problemă strin
gentă : cum în perioada caro 
vine se impune inițiată, o ve
ritabilă campanie de redresare 
multilaterală a E.M. Dîlja. spe
cialiștii centralei vor trebui să 
manifeste răspundere, 
preocupare continuă, 
acordarea sprijinului 
concret, total.

Este necesar ca asistența teh
nică a minei să fie îndrumată 
in găsirea celor mai potrivite 
soluții «le punere la punct a 
tuturor lucrărilor, a aerajului. 
a întregului arsenal pentru «re 
arca celor mai bune condiții 
de muncă a brigăzilor! Se re
vendică cu prisosință evitarea 
oricăror soluții -de suprafață", 
studierea și rezolvarea compe
tentă 3 situațiilor «necifice mai 
„la subteran*, acolo unde 
decide

Mai 
cineva 
că -la

Tot pe drum, 
pe drum, 

pe drum...
...și pe acasă, nici decum. 

Iată un cinice care i se po
trivea cum nu se poate mai 
bine lui Chetrean Aurelian, 
din Petrila. Pentru că e un 
plimbăreț «uni rar se poate 
întilni Umblă, umblă fără 
nici un rost de colo. colo. Pe 
acest motiv, in 1970, instan
ța de judecată i-a dat trei 
luni de „odihnă". Dar ce, 
parcă s-a astimpăral ? Nu ’ 
Și-a continuat cu aceeași con

secvență diferitele turnee. 
„Popasurile- șj le face in ge
neral prin stații C.F.R., așa, 
cite o noapte.

Acum, i s-a asigurat un po
pas ceva mai lung : un an în
chisoare (pentru infracțiunea 
de vagabondaj). In sfîrșit du
pă această nouă „odihnă" poa
te se va apuca lotuși serios 
de lucru.

atenție, 
vie, în 
efectiv.

se
destinul producției
în glumă, mai în serios, 
de la mină ne spunea 

noi. la Dîlja. se luminea
ză foarte tîrziu. ca-n ianuarie
pe la ora 9 dimineața..

... Fie, și mai tîrziu. dar să 
se lumineze o dată !

de zone hi- 
țaru noastră 
avantaje în 

Carpal ii noș- 
cu stațiuni

dc turbă ce iau naștere în le
gătură cu apele minerale de la 
Borscc, Gcoagiu, Băile Victoria 
și I Mai, Harghita, Someșeni, 
Vatra Dornei.

Dintre toate ramurile terapiei 
cu agenți fizici naturali, clima
tul este cel mai intim legat dc 
viața omului. Clima reprezintă 
un mediu extrem de activ pen
tru organismul uman. Climatele 
variate din diferite stațiuni bal
neare ale țării noastre acțio
nează în boli ca : anemii, astm 

. bronșic, infecții cronice ale căi
lor respiratorii, urmări ale bo
lilor de plămîni, T.B.C. pulmo
nar și osos, rahitism, nevroze și 
altele. Toate acestea atestă im
portanța mare a clementului 
balneoclimalic ca mijloc tera
peutic, atestă posibilitățile de 
care se bucură populația țării 
noastre prin existența numâru- 
lu extrem de mare dc stațiuni 
presărate pe tot cuprinsul pa
triei.

In legătură cu acest aspect 
aș dori să subliniez că, in ge
neral, populația cunoaște și se 
interesează de stațiunile mari, 
moderne și, intr-adevăr, foarte 
bine dotate. Dar oricît de mult 
ar crește, an de an numărul 
locurilor în aceste stațiuni, ele 
nu pot face față necesităților 
integrale ale populației. De 
aceea este bine ca toți cci in
teresați 
o serie de stațiuni mai 
care 
bune 
vent 
nile : 
ze și 
Prahova) — pentru aceleași a- 
fecțiuni, Moneasa (Bihor) — 
pentru boli digestive, nevroze, 
anemii, astm bronșic, migrene, 
Păltiniș (Sibiu), Pîrîul Rece 
(Brașov), Slîna de Vale (Bihor), 
Moinești și Oglinzi (Bacău) — 
pentru boli reumatice și gine
cologice, Iacoboni (Suceava), 
Biborțeni (Brașov) — pentru 
boli digestive, Bixad (Maramu
reș) — tot pentru boli diges
tive, Vața de jos (Hunedoara)
— pentru boli reumatice și di
gestive, Vîlcele (Brașov). Tur
da și Ținea (Bihor), Someșeni 
și Cojoena (Cluj), Sărata (De
va), Săcelu (Gorj), Miercurea 
(Sibiu), Lipova (Arad). Gooagiu, 
Călan și altele.

Doresc să menționez că re
zultatul curei balneare depinde 
în mare măsură de alegerea 
momentului optim de tratament
— la indicația medicului —, 
precum și de alegerea stațiu
nii cu climatul și factorii cura
tivi naturali cei mai potriviți 
pentru bolnavul respectiv.

să ia cunoștință și de 
iniei 

dau rezultate la fel de 
ca și acelea atîl de frec- 
căutatc. Așa sînt stațiu- 
Buștcni — pentru nevro- 
anemii. Cheia (județul

Dr. I’etru TU UCU 
medic specialist interne 
Spitalul unificat Petroșani

popor. Minerul comunist Petre Con- 
Lupeni, recent distins cu înaltul titlu 
Socialiste și cu Medalia de Aur „Se- 
devenit pentru minerii din Lupeni și

mineri cu înaltă calificare și in același timp comuniști des
toinici și devotați.

In zilele noastre răspunderea comunistă — care în 
toate timpurile și-a păstrat intact conținutul, mergînd pînă 
Ia dăruirea totală — are un caracter mai complex, mani- 
festindu-se pe planuri multiple și la un nivel superior. Ac
tualul stadiu de dezvoltare a societății noastre, progresul 
continuu al economiei, științei și culturii, sarcinile pe care 
le pune în prezent procesul construcției socialiste, care ri
dică pe o treaptă mult superioară partidul, rolul său con
ducător, titlul de comunist, dau și noțiunii de răspundere 
comunistă un conținut și un înțeles mult mai înalt. Parti
dul cere fiecărui comunist să-și dedice întreaga capacitate 
«Ie creație și de muncă, tot elanul înfăptuirii operei de con
struire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Directivele Congresului nl X-Iea al partidului, obiec
tivele cincinalului in care am pășit pun în fața comuniști
lor sarcini calitativ noi, care sporesc răspunderea 
lor și organizațiilor de partid, a fiecărui comunist 
modul in care se înfăptuiește politica partidului, 
aplicarea hotărîrilor și sarcinilor de partid. Intr-o
mai mare decît orieînd. comuniștii trebuie să se distingă 
prin capacitate, energie, pricepere și spirit creator în în
făptuirea politicii* partidului, să exercite pretutindeni o pu
ternică influență asupra oamenilor muncii astfel ca fiecare 
organizație «le partid să reprezinte forța dinamică a colec
tivității în mijlocul căreia își desfășoară activitatea.

Organizația de partid din Valea Jiului se mîndrește 
cu marca majoritate a membrilor săi care se dovedesc demni 
continuatori ai tradițiilor «le luptă și «le muncă ale mine
rilor, ale întregului 
stantin de la mina 
«Ie Erou al Muncii 
cera și Ciocanul*, a
din întreaga Vale a Jiului exemplul cel mai înaintat Astfel 
dc exemple constituie pentru tovarășii lor de muncă mi
nerul comunist Zaharia Costache «Ic la mina Paroșeni care, 
folosind cu pricepere tehnica modernă, obține cea mai ridi
cată productivitate, tehnicianul comunist Gheorghe Cenaru 
de Ia mina Petrila pe care «le-a lungul unei vieți de miner 
l-am intilnil mereu unde a fost mai greu și mereu cu re
zultate bune, inginerul comunist Nicolae Nicorici, care, tri
mis pentru a treia oară să muncească în fruntea unei ex
ploatări miniere ce nu-și realiza planul timp îndelungat, a 
reușit tot de atitea ori să găsească in colectivul său de 
muncă resursele necesare pentru învingerea greutăților, 
pentru redresarea unităților respective.

Plin «Ie îndrăzneală și de cutezanță creatoare, neobosit 
in muncă, cu inima mereu deschisă, atent, prieten și to
varăș cu cei din jurul său — așa trebuie să fie comunistul 
pentru a se bucura de încrederea deplină a tuturor.

Așa cum arată faptele, viața, marea majoritate a co
muniștilor noștri își îndeplinesc eu cinste marile îndatoriri 
ce le revin. Cu cît ei își vor îndeplini 
itor aceste îndatoriri, cu atît mai mari 
partidului nostru, ale poporului nostru 

socialiste multilateral dezvoltate.

și mai bine în vi- 
vor fi și succesele 
in făurirea socie-
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ȘEF MAGAZIN TEXTILE PENTRU 
UNITATEA NR. 17 CIMPA.

— ȘEF MAGAZIN MERCERIE-GALANTE- 
RIE PENTRU UNITATEA NR. 14 PETRILA.

Condiții de angajare și salarizare — cele pre
văzute de H.C.M. 914/1968.

Măsură 
pentru 
măsură

Calculul a fost făcut des
tul «le bine. Că pină la ur
mă a ieșit rău, aceasta-i altă 
socoteală. Ce și-a zis Csiszcr 
Ileana, fostă vinzătoare la ma
gazinul alimentar nr. 18 Pe
troșani; cite un pic, cite un 
pic și suma se rotunjește.

Asa a început „ciupeala". 
De pildă, numai in ziua de 
27 aprilie, a ieșit un „ciubuc** 
destul «le consistent. Vinzind 
făină de mălai, a cîntărit-o 
în așa fel incit „partea Icu
lui" s-a soldat în medie, cu 
1 kg pe cap de cumpără
tor.

Piuă la urmă a fost „cin- 
tărită* și ea și i s-au măsu
rat exact cinci Suni închisoa
re. Fără nici o lipsă.

13,00

14,30
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a-

12,00
12,30

19,50
20,00
20,30

22,10
22,25

Deschiderea 
Sport și 
misiune 
dulți și 
Matineu
tru copii, 
tă !“

eniisiu nii. 
sănătate. O c- 

pentru copii, 
virstnici.
duminical pen- 

„Șoșon, cau- 
Interpretează un

colectiv al Teatrului «le 
păpuși din Galați. Film 
serial „Fiul mării* — e- 
pisodul „Atacul robotu
lui".
Viața satului. Muzică 
populară.

patriei.

.Albumul 
români : 
ger.
De strajă
In reluare, la cererea 
telespectatorilor. ..Cadra
nele din turnuri vechi*. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
Postmeridian. Magazin 
duminical.
Fotbal. Campionatul eu
ropean. Cehoslovacia — 
România. Transmisiune 
directă de la Bratislava. 
1 001 de seri. 
Telejurnalul de 
Film artistic : 
ți o nea Cicero". 
Telejurnalul de
Din înregistrările celui 
de-al IV-lea Festival și 
concurs Internațional de 
muzică ușoară „Cerbul 
de aur" — recital Lola 
lovanovici.

seară.
„Opera-

noapte.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 de la biroul personal al între
prinderii — Petroșani, str. Republicii nr. 190, 
telefon 1804.

compozitorilor 
Wilhelm Her-
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PROGRAMUL 1: 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal. 
Sport; 7.45 Avanpremieră co
tidiană; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Ilustrate muzicale; 9,00 
Ora sulului; 10,00 Radioinaga- 
zinul femeilor; 10,30 Muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Recital Adriano Celen- 
tano; 13,30 Orchestra de mu
zică populară a Radiotelevi- 
ziunii; 14,00 Au fost melo
diile zilei; 14,30 Unda ve
selă; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Caravana fanteziei (e- 
misiune pentru tineret); 16,00 
Estrada duminicală; 17,55 
Transmisiune directă de la

Bratislava a meciului de fot
bal România — Cehoslovacia 
din campionatul european;
19.50 Noi înregistrări de mu
zică populară; 20,00 Tableta 
de scară de Al. lvasiuc; 20,05 
Zece melodii proferate; 20,40 
Petrecere dansantă; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Seară de românie:
22.50 Moment poetic; 23,00 
Caruselul ritmurilor; 24,00 
Buletin de știri; 0.03—6,00 
Estrodi nocturnă.

PETRO.ȘAN1 — 7 Noiem
brie : Îngerii negri, seriile l 
și 11 (17—19 mai); Republica: 
Ultima vacanță (17—19 mai); 
LONEA — Minerul : Tăcerea 
bărbaților (17—1*1 mai); VUL
CAN' : Intîlnirea (17—IM mai); 
LUPENI — Cultural : Amin
tiri bucureștene (17—1!) mai).

Din cauză 

de... pahar
După multe „rinduri" de 

pahare, Frățilă Nicolae din 
Petrila. a început să-și pună 
toarte serios problema insta
bilității acestei planete pe ca
re trăiește. Pentru că prea 
a început, așa deodată să se 
clatine sub el.

Problemă grea, care l-a o- 
bosit in așa hal incit a sim
țit neapărat nevoia să doar
mă Și s a culcat acolo unde 
s-a nimerit să fie: exact in 
fața unei farmacii. Iată insă, 
ca tocmai tind începuse să 
sforăie, a venit paznicul E- 
puranu Grigore care l-a in
vitat să meargă și să se culce 
acasă, in pat, pentru că e 
mai bine. Dar. Frățilă N., 
om ambițios, nici nu a vrut 
să audă. Xtunci a venit și 
un lucrător de miliție. Nici 
așa tiu s-a învoit

In această situație s-au 
produs doua lucruri deodată : 
din partea celor doi oameni 
ai ordinii stăruințe, iar din 
partea lui F N înjurături, 
imbrineeli, ce mai., ultraj în 
toată regula. Fapt pentru ca
re a primit un an inebisoa- 
re. Să aibă timp să sc liniș
tească.

I 
I
I
I 
I
i 
i
I
I 
I 
I

Ca să fie !
Există unii, care se decid 

destul dc greu să se căsă
torească : ezitări, insistențe 
etc. Există insă și din acei 
care se decid foarte ușor. 
De pildă Botez Mitică. Pen
tru el căsătoria e ceva foar
te simplu. Atit de simplu in
cit s-a căsătorit de două ori. 
Nu, nu pe rind, ci. in ace
lași timp. Așa că are două 
neveste: pe Munteanu Ioana 
la Galați cu care a făcut și 
doi copii și p«, Siniion Lu 
creț ta la Lupeni. Vorba ceea, 
să fie

Constatindu-se insă atest 
lucru, in loc de felicitare i 
s-au dat doi ani închisoare 
pentru infracțiunea de biga
mie. Și aceasta, lot pentru 
ca să fie !

Rubrică redactată de 
V. MAN. D. și 
N. GHERGHIN
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Edward Gierek

Steaua/ roșu
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• Adunarea Națională a Re
publicii Arabe Unite a hotărît 
vineri seara să ridice imuni
tatea parlamentară a 18 mem
bri ai săi.

să se îna- 
informează

populațiilor indigene", proiect 
ce va fi prezentat spre apro
bare Congresului la sesiunea sa 
din 21 mai.

TU-1541

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Membrii Adunării Naționale a 
Republicii Arabe Unite a* par-

distrus 57 mașini 
au scufundat 19 
militare

kg fi aparținea iranianului 
Mohamed Nassiri.ctiro- 

disputa

s-au înre-
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BERLIN 15 espon-
dcntul Agerpres, Ștefan Dcju, 
transmite : La Universitatea 
Karl Marx din Leipzig a a- 
i'ut loc o scară 
dedicată 
P.C.R. Cei presei

rouidncascâ 
semicentenarului 

, :zcnți — cadre 
didactice și studenți — ou 
manifestat un viu interes 
pentru programul prezentat : 
filme, diapozitive și muzică 
populară românească La in- 
tilnirc. care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, 
au luat parte și rep’< ~ ntanți 
ai Ambasadei Rom iei in 
R.D.G.

CAIRO 15 (Agerpres). — A- 
eenția M.E.N. transmite că ept 
foști miniștri și oficialități ale 

inii Socialiste Arabe au fost 
sub stare de arest la do- 
u. Un decret publicat la 

menționează că printre 
aceștia se află Abdel Mohsen 
Aboul Nour, fost secretar gene
ral al Uniunii Socialiste Arabe, 
M'dvmimed Labib Shukcir. fos
tul președinte al Adunării Na
ționale a R.A.U., fost membru 
în Comitetul Executiv Suprem 
al U.S.A.. Dia-cd-Din Daud, 
fost membru în Comitetul Exe
cutiv Suprem al U.S.A, și 
Sharawy Gomma, fost vicepre- 
micr și ministru de interne al 
Republicii Arabe Unite.

Decretul a fost aplicat, de ase
menea, unor foști miniștri.

ticipat vineri scara la o reu
niune de urgență, prezidată de 
cel mai în vîrstă deputat. După 
cum transmite agenția M.E.N., 
participanții „au adoptat o re
zoluție exprimînd sprijinul de
plin pentru președintele Anwar 
Sadat în eforturile dc garantare 
a libertății poporului, lichidare 
a nucleelor de forță și impune
re a supremației legii*.

Cu același prilej, președinte
le interimar al Parlamentulu: 
a dat citire unei note semnate

dc către dcputațl în caic
cerc președintelui Anwar Sadat 
să convoace o sesiune extraor
dinară a Adunării Naționale, 
pe baza prevederilor constitu
ției.

CAIRO 15 (Agerpres). — A- 
dunarea Națională a Republi
ca Arabe Unite La ales, vineri 
seara, pe Hafez Badawi în 
funcția de președinte al aces
tui organism, anunță agenția 
M.E.N.

La ftneie unei runde de negocieri 
a Comitetului pentru dezarmare

A fost pus 
un plan de 

științifică între 
LI. A

de acord 
colaborare 
R. P. Polonă

•- La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, între 
21 și 27 mai o. c. va face o 
vizită oficială în Bulgaria pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, informează a- 
genția B.T.A.

GENEVA 15. — Coresponden
ță dc la Al. Florescu: Comi
tetul pentru dezarmare a în
cheiat o nouă rundă a negoci
erilor sale. In esență, tratativele 
de la sesiunea de primăvară 
au fost consacrate chestiunii 
armelor chimice și biologice. Ca 
urmare a dezbaterilor ce au 
avut loc, și în primul rînd, da
torită inițiativei țărilor socia
liste, care au prezentat. <a 30 
martie un proiect de conven
ție. se conturează posibilitatea 
negocierii la sesiunea de vară 
a unui acord parțial de prohi
bire a armelor biologice. In a- 
cela.și timp, multe state din Co
mitet au subliniat necesitatea 
continuării tratativelor pentru 
interzicerea și a armelor chi
mice. La sfîrșitul acestei etape 
a negocierilor, se remarcă fap
tul că nu s-au făcut progrese 
semnificative în examinarea 
problemelor de bază ale dezai- 
mării — adoptarea unor măsuri

concrete pentru încetarea cursei 
înarmărilor, do dezarmare nu
cleară, angajarea unor dezbateri 
de substanță asupra dezarmă
rii generale.

Lucrările Comitetului au re
liefat o intensificare a cerin
țelor legitime ale statelor și 
guvernelor, ale opiniei publice 
internaționale, de a se accele
ra negocierile dc dezarmare, dc 
a se trece de la faza declarații
lor de intenții la examinarea 
și încheierea unor acorduri au
tentice de dezarmare.

La sesiunea Comitetului, de
legația română a expus poziția 
consecventă a Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
României în favoarea dezarmă
rii. Delegația română a făcut 
propuneri concrete, care dau 
expresia poziției ferme a țării 
noastre în ce privește necesi
tatea dezarmării generale 
totale.

Ilrmislava, 
campionatului 

pcan dc fotbal, se va 
partida dintre reprezentati
vele României și Cehoslova
ciei. Antrenorii celor două 
echipe au anunțat următoa
rele formații probabile : Ro
mânia : Răducanu, Sătmărea- 
nu, Dinu. C. Dan, Mocanii, 
Anca. Dumitru, Neagu, Dcm- 
brovschi, Duinitrache, Luces- 
cu ; Cehoslovacia : Viktor,
Dobias. Ilrivnak (Binovsky). 
Desiatnig, Taborsky. Pollak. 
Adamec, Ir. Vesely, Stratil. 
Kuna, Capkovici (Kabat) 

iMeciul va începe la ora 
18,0(1 (ora României) și va 
fi condus de arbitrul portu
ghez Leita

Partida de la Bratislava 
va fi transmisa in întregime 
de posturile noastre de radio 
și te!eviz;"-«

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
La Sarajevo au început între
cerile Balcaniadei de volei. 
In turneul feminin, reprezen
tativa României a învins cu 
scorul de 3—2 (13—15, 15—10, 
15—5, t.1—15, 15—10) selec
ționata Bulgariei. Turneul 
masculin a programat două 
partide încheiate cu urmă
toarele rezultate : Bulgaria — 
Turcia 3—0 (15—2, 15—9,
15—9); Iugoslavia — Grecia 
3—0 (15—7. 15—2, 15—8).

a 
a

și S.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 

O delegație guvernamentală po
loneză, condusă de Jan Kacz
marek. președintele Comitetului 
pentru știință și tehnică, a fă
cut o vizită de două săptămâni 
In Statele Unite ale Americiî. 
In timpul vizitei, oaspeții po
lonezi au vizitat o serie de u- 
niversități și centre de cerce
tări, au purtat discuții pe te- 

lărgirii colaborării tehnico- 
științifice dintre Polonia și 
S.U.A La întoarcerea în țară, 
șeful delegației poloneze a de-

clacat unui corespondent al a- 
genției P.A.P. că in timpul dis
cuțiilor purtate cu reprezen
tanți ai șase ministere a fost 
pus de acord un plan de lăr
gire a colaborării, atît în ra
murile de bază ale științei, cît 
și în cele cu un strict caracter 
aplicativ, îndeosebi în chimie și 
metalurgie.

De asemenea, a arătat profe
sorul Kaczmarek, cumpărarea 
de licențe, mașini și utilaje mo
derne a reprezentat o altă la
tură a convorbirilor.

© Un buletin medical, pu
blicat la spitalul Groote Schuur 
din Capetown, arată că starea 
sănătății pacientului Dirk Van 
Zyl, supus la începutul săptă- 
mînii unei operații de transplan
tare a inimii de către o echipă 
de medici condusă de celebrul 
chirurg Christian Barnard, con
tinuă să facă progrese satisfă
cătoare.

@ Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. a autorizat 
reluarea experiențelor nucleare 
subterane în poligonul din de
șertul Nevada, după suspenda
rea lor, la 18 decembrie, ca ur
mare a emanațiilor radioactive 
produse la ultima din explo
ziile nucleare.

9 In primele patru luni ale 
anului acesta, patrioții din Gui- 
ncca Bissau și Insulele Capu
lui Verde au scos din luptă 
472 de soldați și ofițeri apar- 
ținînd trupelor colonialiste por
tugheze, relatează un comuni
cat publicat la Dakar de Parti
dul african al independenței 
Guineei și Insulelor Capului 
Verde (P.A.I.G.O.). Documentul 
subliniază că, in aceeași peri
oadă, patrioții africani au do- 
borît două avioane și trei eli
coptere, au 
de luptă și 
ambarcațiuni

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
— La Budapesta au sosit sîm- 
bătă dimineața într-o vizită de 
prietenie Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
transmite agenția M.T.I.

Pe aeroport, ei au fost în
tâmpinați de Janos Kadar, prim-

la Budapesta
secretar al C.C. al P.M.S.U., dc 
Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, și dc 
alte persoane oficiale.

In aceeași zi, la Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar au în
ceput convorbirile dintre 
ducătorii de partid și de 
celor două țări.

MADRID 15 (Agerpres). — 
Gimnastul sovietic Viktor Kli
menko, un tinăr student in 
vîrstă de 21 de ani, este 
noul campion al Europei. In 
competiția desfășurată la Ma
drid, Klimenko a totalizat 
56,90 puncte, reușind să-l în
treacă pe principalul favorit, 
compatriotul său Mihai Vo
ronin, care încercase să cîș- 
tige pentru a treia oară con
secutiv medalia de aur la 
campionatele europene.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
de haltere desfășurat la Bu
dapesta, sportivul maghiar 
Sandor Holzreiter a stabilit 
un nou record mondial la ca
tegoria cocoș (stilul .împins") 
cu performanta de 126 kg. 
Vechiul record era de 125.500

TEHERAN la (Agerpres). 
— „Sferturile" de finală ale 
probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
.OPEN" de tenis de la Te
heran a oferit numeroșilor 
spectatori partide echilibrate. 
Performerul zilei a fost ju
cătorul american Marty Ries- 
sen care l-a eliminat în două 
seturi ■ 6—4. 6—4 pe celebrul 
campion australian Rod La
ver. In cea mai disputată 
partidă, australianul John 
Newcombe l-a întrecut cu 
7—6, 7—6 pe compatriotul 
său Tony Roche. Tenismanul 
american de culoare Arthur 
Ashe l-a învins cu 6—3, 6—2 
pe australianul Roy Emerson, 
iar tinărul tenisman austra
lian John Alexander a dis
pus cu 4—6, 6—4, 6—4 de 
spaniolul Andres Gimeno.

In proba de dublu mascu
lin .sferturi" de finală, pe
rechea australiană Roche — 
Newcombe a cîștigat cu 6—3 
6—7, 6—3 meciul susținut cu 
cuplul Ismail El Shafei (Re
publica Arabă Unită — Brian 
Fairlie (Noua Zeelandă).
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NEW \ORK 15 (Agerpres). 
— Incertitudinile monetare au 
continuat să provoace neliniș
te în cercurile financiare a- 
meric'ane, după măsurile luate 
în Europa occidentală în pro
blema crizei dolarului. După 
două ședințe de mare agitație 
și de puternică nervozitate, pia
ța de schimburi din New York 
a evenit la un calm relativ, 
de^i dolarul a continuat să se 
denrecieze în raport cu mone
dele vest-europene reevaluate 
sau flotante. La sfîrșitul săptă- 
mînii. dolarul a acuzat o scăde
re de 7 la sută în raport ou 
francul elvețian, de 3 la sută 
în noort cu marca vest-germa- 
nă si de 2 la sută în raport 
cu f' "-înul olandez.

Pe de altă parte, Jriza s-a 
soldat cu noi pierderi de devi
ze pentru S.U.A. Franța a cum
părat de la Trezoreria ameri-

cană aur în valoare de 282 mi
lioane dolari, Belgia — în va
loare de 80 milioane, iar Olan
da — in valoare de 55 milioane. 
Ca urmare, rezervele de aur 
ale S.U.A. au marcat o puterni
că scădere, situîndu-se la cel 
mai scăzut nivel din anul 1968. 
După cum s-a comunicat la 
Washington, rezervele de aur 
de la Fort Knox s-au cifrat 
la 10,034 miliarde dolari. In 
cercurile financiare se aprecia
ză că, dacă această diminuare 
va fi continuată, convertibilita
tea în aur a dolarului va de
veni problematică. In același 
timp, pierderile de aur au de
monstrat că nașterea drepturi
lor speciale de extragere de 
hîrtie-aur nu au fost suficien
te pentru a bloca scurgerile de 
metal prețios de la fort Knox 
și nici să pună capăt crizelor 
monetare, așa cum se sperase.

@ La propunerea reprezen
tanților R.P.D. Coreene, vineri 
a avut loc la Panmunjon o șe
dință a ofițerilor pentru pro
blemele securității ai celor două 
părți din Comisia militară de 
armistițiu din Coreea. Cu 
acest prilej, informează agen
ția A.C.T.C., reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat în 
mod hotărît împotriva provo
cărilor părții americane față de 
militarii R.P.D. Coreene aflați 
in exercițiul funcțiunii în zona 
comună de securitate și a cerut 
încetarea imediată a unor astfel 
de acte.

® Peste 35 0(10 de hectare au 
fost redate populației mapușe 
din provinciile chiliene Bio Bio, 
Malleco, Cautin și Osorno, a 
declarat Daniel Colimpil, direc
torul Comisiei guvernamentale 
pentru problemele indienilor.

Pe de altă parte, un grup de 
experți a alcătuit un proiect 
privind modificarea actualei le
gislații și crearea „Institutului 
național pentru emanciparea

Manifestații ale studenților 
si elevilor în Venezuela

CARACAS 15 (Agerpres). 
Capitala Venezuelei, precum 
numeroase alte orașe, cunosc 
ultimele zile o situație extrem 
de încordată, ca urmare a u- 
nor manifestații organizate de 
studenți și elevi în vederea re
deschiderii Universității centra
le a cărei activitate a fost sus
pendată în 1970, precum și în 
sprijinul reintegrării a 17 elevi 
exmatriculați de la cursuri. La

Și 
în

Caracas, poliția a intervenit cu 
brutalitate, ucigînd un student 
și rănind alți 32. In cursul oioc- 
nirilor, 10 vehicule ale poliției 
au fost incendiate. Se relatează 
că circulația în centrul orașu
lui a fost complet paralizată.

In orașele Guaira, la Mara
caibo, San Cristobal, Valencia, 
Ciudad de Bolivar, Puerto Or- 

iu avut loc manifestații 
reprimate de poliție.

© După o întrerupere de 
peste trei ani, în. urma reluării 
repatrierii persoanelor de na
ționalitate coreeană, din portul 
japonez Niigata a plecat spre 
R.P.D. Coreeană o navă avînd 
la bord un grup de peste 200 
de persoane dornice 
poieze în patrie — 
A.C.T.C.

@ Noi cutremure 
gistrat vineri în regiunea Bur- 
dur. situată în sud-vestul Ana- 
toliei. De data aceasta, nu au 
fost victime sau pagube mate
riale.

Ultimul bilanț oficial al ca
tastrofei de miercuri precizează 
că 1 550 dc clădiri din zona a- 
fectată de sinistru au fost dis
truse sau au devenit nelocui
bile. Lucrările de înlăturare a 
dărimăturilor continuă.

® Potrivit datelor oficiale 
publicate la Helsinki, populația 
Finlandei se ridica, la începu
tul anului 1971, la 4 596 958 lo
cuitori.

Erupția vulcanului Etna 
devine amenințătoare

ROMA 15 (Agerpres). — E- 
rupția vulcanului Etna devine 
din ce în ce mai amenințătoare. 
Șuvoiul de materie incandescen
tă ce iese din ultima gură de 
erupție, apărută la o altitudine 
de 1 867 metri, a transformat 
„rîul" de lavă din valea Cu- 
bania într-un adevărat fluviu. 
Au fost distruse poduri și in- 
cendiați mii de copaci.

Oficialitățile locale au luat 
măsuri de urgență pentru ca
zul în care va fi necesară eva
cuarea populației din localită
țile Fornazzo, Milo, Sant’Alfio 
și Zafferana, față de care lava 
se află la o distanță de apro
ximativ 5 km. După distruge
rea a două poduri, unul din 
drumurile cu un trafic intens a

acestea, 
apropie- 
a asista 
îl oferă 
urmare,

A

întrevederile
tovarășului Ion Palan

Vizita delegației
militare române

O nouă 
răpire 

în Uruguay
MONTEVIDEO 15 (Agerpres). 

— Fostul ministru Uruguayan 
al agriculturii, Carlos Fr ta 
Davis, a fost răpit vineri iu 
plin centrul capitalei. Montevi
deo. de un grup de patru mem
bri ai organizației ilegale de 
guerilă urbană „Tupamaros*.

O altă tentativă de răpire a 
industriașului Alfredo Deam- 
brosis. președintele Camere' "io 
comerț, a eșuat în cursul acele
iași zile. Acesta a fost răn.t 
grav și transportat de urgența 
la spital.

MOSCOVA 15 (Agerpres).
Noul avion sovietic „TU-154‘‘ 
va intra pe liniile aeriene ale 
U.R.S.S. în zilele următoare. La 
început, el va transporta măr
furi și poșta, urmînd ca după 
terminarea perioadei de expe
rimentare să înlocuiască pe 
magistralele aerului reactoarelo 
„TU-104“, „IL-18* și „AN-10". 
Noul avion, cu 164 de locuri, 
este mai încăpător și mai con* 
fortabil. cele trei motoare cu 
reacție permițîndu-1 să dezvolte 
o viteză pînă la 950 km/h.

POLONA : 
O scurtă plimbare 
prin Szczecin, oraș 
reconstruit 
cel dc-al 
război mondial.

după
2-lea

In foto: O ve
dere din centrul 
orașului.

fost închis. Cu toate 
mii de turiști sosesc în 
rea vulcanului pentru 
la spectacolul pe care 
activitatea Etnei. Ca 
a fost necesară întărirea uni
tăților de carabinieri în zonă.

In timp ce Etna revarsă 
lavă de peste o lună, iar în 
Apeninii centrali au fost miș
cări seismice, la Pozzuoli, mică 
localitate portuară situată în a- 
propiere de Napoli, fenomenul 
de bradiseism se face din nou 
simțit. Bradiseismul — înălța
rea și coborîrea scoarței teres
tre, așa-numita „respirație11 a 
pămîntului, are loc în această 
regiune încă din antichitate și 
a dus la o ridicare a nivelului 
scoarței cu aproximativ . 12 me
tri în secolele XI—XX. In ul
tima lună, terenul s-a ridicat 
cu 3,56 centimetri în centrul 
orașului și cu 3,36 centimetri la 
Templul Serapis. Acest templu 
este considerat de multă vreme 
un „barometru" al mișcărilor 
ondulatorii ale solului la Poz
zuoli, deoarece atunci cînd te
renul coboară, apa se ridică 
de-a lungul coloanelor. După 
cum se știe, anul trecut s-a 
produs o foarte puternică miș
care a solului, care a dus nu
mai în cîteva luni, la înălțarea 
terenului cu 70 de centimetri. 
In martie 1970, a fost evacuată 
o parte a orașului, întrucît clă
dirile fuseseră grav deteriorate.

Grevele corpului 
medical spaniol

MADRID 15 (Agerpres). — Grevele cor
pului medical din spitalele și oliniclle din 
Spania, declanșate în ultimele două săptă- 
mîni, au cuprins cinci din cele mai mari 
orașe. Este vorba de Madrid, Barcelona, Se
villa, Orense și Oviedo. Această acțiune are 
scopul de a exprima solidaritatea întregului 
corp medical cu 22 de medici stagiari conce- 
diați de la spitalul din Oviedo.

la Brazzaville
BRAZZAVILLE 15 (Ager

pres). — In cadrul vizitei ofi
ciale pe care ' o întreprinde la 
Brazzaville, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Pățan, s-a întîlnit cu vicepre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Congo, 
Alfred Raoul. Cu acest prilej, 
au fost discutate aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări. 
Vicepreședintele congolez. a 
oferit un dineu în onoarea oas
petelui român la care au luat 
parte membri ai guvernului și

conducători ai unor instituții 
centrale, precum și ambasado
rul țării noastre la Brazzaville.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia- a 

cu 
secre- 

al Parti-

liste România, Ion Pățan, 
avut o întîlnire de lucru
Ambroise Noumazalaye, 
tar adjunct al C.C. 
dului Congolez al Muncii, în
sărcinat cu Comisia planului, în 
timpul căreia au fost trecute 
în revistă principalele aspecte 
ale relațiilor economice româ- 
no-congoleze.

în Maroc
RABAT 15 (Agerpres). — 

General-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al minis
trului forfelor armate, șef al 
Marelui Stat Major, care, la 
invitația guvernului Marocu
lui, întreprinde o vizită in 
această fură, in fruntea unei 
delegații militare române, a 
fost primit de ministrul ma
rocan al apărării naționale, 
Hady M'Hammed Behnini. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială, în spiritul 
relațiilor de prietenie și co
laborare existente intre Ro
mânia și Maroc.

Peron 
se va întoarce 

în țară !
BUENOS AIRES 15 (Agp’*-» 

pres). — Magistratura argenti- 
niapâ a suprimat ultimul obsta
col legal din calea reîntoarce
rii din exil a fostului președin
te Juan Peron. Tribunalul în 
fața căruia fusese intentat un 
proces împotriva lui Pe
ron, după înlăturarea sa 
de la putere, a anun
țat că termenul de urmărire 
judiciară s-a prescris. Decizia 
permite fostului președinte air- 
gentinian să se întoarcă în ța
ră și să participe 
consultările inițiate 
statului, generalul 
Lanusse, în vederea 
interne" și revenirii la sistemul 
constituțional.

direct la 
de șeful 
Alejandro 
..concilierii

Corpul electoral britanic a 
confirmai joi declinul conserva
torilor. Aceasta este principala 
concluzie trasă de observatorii 
și ziarele engleze după rezul
tatul alegerilor municipale din 
Anglia și Țara Galilor. Desfă
șurate după scrutinul de săp- 
tămîna trecută din Scoția, care 
a avut darul să scoată, deja, 
în evidență declinul conserva
torilor, alegerile de joi, în urma 
cărora au fost reînnoite consi
liile municipale din Londra Și 
alte 350 de localități, s-au în
cheiat cu un succes de răsunet 
al laburiștilor. Intr-adevăr, can- 
didații laburiști au cîștigat pes
te 2 000 de mandate de consi
lieri municipali, în timp ce con
servatorii au pierdut aproape 
1 900.

Alegerile locale permit, întot
deauna. o confruntare directă, 
pe scară națională, între prin
cipalele partide politice brita
nice. Nici actuala ediție a scru
tinului nu s-a îndepărtat de la 
această tradiție. Amploarea vie-

toriei laburiștilor însă, care, du
pă cum arată agenția U.P.I., 
„era previzibilă, dar nu la a- 
semenea proporții", reflecta, po
trivit aprecierilor aceleiași a- 
genții, „o respingere spectacu-

apropie vertiginos dc un milion, 
cea mai ridicată cifră înregis
trată în istoria postbelică a An
gliei, inflația continuă să se în
scrie pe o spirală ascensională, 
iar marea majoritate a engle-

Comentariul zilei
loasă a administrației conserva
toare la numai 11 luni după 
ce a venit la putere*. Incercînd 
să explice cauzele eșecului par
tidului de guvernământ, ziarul 
„Daily Express* sintetiza în fe
lul următor situația : „Mesajul 
alegerilor este clar. Alegătorii 
au fost deziluzionați de scumpi
rea costului vieții, de creșterea 
șomajului11. Tocmai acestea au 
fost principalele teme dezbătu
te în cursul campaniei electo
rale. Să menționăm, totodată, 
că ea a avut loc în condițiile 
în care numărul șomerilor so

zilor este nemulțumită de even
tualitatea aderării la Piața co
mună, apreciată ca o nouă sur
să de creștere a costului vieții".

Roy Jenkins, fost ministru do 
finanțe șl unul din liderii Par
tidului Laburist, a calificat re
zultatele alegerilor drept „un 
vot masiv de neîncredere în 
cele H luni de guvernare con
servatoare". Cu eleganță, dar 
și cu multă amărăciune, eșecul 
a fost recunoscut și de preșe
dintele Partidului conservator, 
Peter Thomas, care nu și-a as
cuns dezamăgirea.

Desigur, de la ultima consul
tare eiectoraiă din zingnu nu se 
pot aștepta efecte îmeuiate a- 
supra situației ain parlament* 
unue Faruuui conservaun ut' 
ține o majoritate confortabilă. 
Nu este insă mai puțin aaevâ
rât că prin revirimentul labu
rist s-a creat u suuu^ie nouă 
întrucît conservatorii dispun u- 
cum de un număr superior da 
voturi în Camera Comunelor, 
iar laburiștii uețin luajorna- 
tca în cea mai mare parte 
a consiliilor municipale din 
țară. Acest fapt, subliniază 
observatorii, nu va întirziu si 
creeze o serie de dificultăți gu
vernului, îndeosebi în unele do
menii cum sînt construcțiile de 
locuințe și educația, unde el 
împarte responsabilitatea cu or
ganele locale. Mai ales că în 
aceste sectoare conservatorii au 
modificat, aproape în întregi
me politica predecesorilor lor, 
laburiști.
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