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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, a primit 

pe secretarul Departamentului 
Transporturilor al S.U.A., John A. Volpe
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Cincinalul 1971

PRODUCTIVITATEA MUNCII
izvorul creșterii bunăstării

IN PLINA ASCENDENTA
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ccatișcscu, a 
primit marți dimineața pe se
cretarul Departamentului Trans
porturilor al S.U.A., John A. 
Volpe, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Flo-

rian Dănfilache, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor.

Oaspetele a fost însoțit de 
Leonard C. Meeker, ambasado
rul Statelor Unite ale Amcricii 
la București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc a fost evidențiată c- 
voluțin pozitivă a relațiilor c-

conomlc'', tchnico-științifice șl 
culturale dintre România și Sta
tele Unite ale Americii și 8-a 
exprimat dorința ca aceste re
lații să înregistreze Un curs as
cendent.

Convorbirea s-a desfășura! 
Intr-o atmosferă cordială.

Sosirea în Capitală
a primului ministru al Maltei

vorba. Să fie pus să reflecteze 
la eventualele laturi negative 
și să se bucure pentru roadele 
muncii obținute. Numai atunci 
doar, putem avea convingerea 
că ne-am atins scopul propus, 
că am lucrat într-adevăr, cu 
tăișul îndreptat spre tot ceea 
ce înseamnă neajuns. Altfel, 
toată strădania este o simplă 
irosire de energii.

Scopul muncii educative, nu 
este doar de a organiza acți
uni de dragul acțiunilor, ci, de 
a transmite idei și convingeri 
avansate. Numai pe baza unei 
asemenea convingeri, putem 
determina schimbarea anumitor 
atitudini, putem crea acea sta
re de spirit favorabilă unui 
climat de muncă și entuziasm, 
capabil să declanșeze voințe și 
să le urce spre cele mai îna’te 
cote.

Consiliile de conducere ale 
cluburilor muncitorești, repuse 
în drepturi depline începînd cu 
acest an. au fost constituite ți- 
nîndu-se cont tocmai de diver
sitatea problemelor cerute de 
viață. în componența lor. In- 
trînd oameni de diverse mese
rii, cu prestigiu și autoritate în 
cadrul întreprinderii, a locali
tății în care-și desfășoară ac
tivitatea diurnă. Drept urmare, 
se poate afirma că s-a înregis
trat un progres real, rezultate
le obținute ajungînd să fie 
substanțial superioare celor an
terioare. Cu toate acestea însă 
— cîteva sondaje recente au 
confirmat acest lucru — există 
încă deficiențe, asupra cărora 
va trebui să ne aplecăm cu toa
tă răspunederea. pentru a le 
înlătura definitiv.

Există bunăoară încă cluburi 
ca cel din Lupeni. de pildă

in „Expunerea la Consfătui
rea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cul
tural-educative*, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, indica o ce
rință majoră : „Cluburile mun
citorești. 
Ic din 
devină 
politică, socialistă a muncitori
lor. a celorlalți salariați, a ță
rănimii, a tuturor membrilor 
societății noastre*.

Se desprinde prin urmare cu 
toată claritatea că, așezăminte- 
le de cultură trebuie să devină 
tribune de propagare a politicii 
marxist-leniniste, creatoare, a 
partidului, de promovare con
secventă a concepției revoluțio
nare despre muncă și societate 
a clasei muncitoare, pentru 
popularizarea celor mai noi cu
ceriri ale științei, tehnicii și 
culturii.

Raportînd cele de mai sus la 
așezămintele culturale ale sin
dicatelor. e necesar să arătăm 
că în ce privește conținutul ac
tivității lor, este oarecum dife
rențiat. Manifestările cultural- 
educative ale acestora, desfășu- 
rîndu-se cu osebire în cadrul 
grupelor sindicale, la locurile 
de muncă, trebuie să aibă un 
caracter mult mai concret, mai 
operativ. Ele pot merge direct 
pe probleme la ordinea zilei, 
ca, de pildă, neîndeplinirea pla
nului de producție, starea dis
ciplinei. formînd adevărate dez
bateri. mobilizînd oamenii, cee- 
înd opinie de combatere și in
toleranță față de lipsuri.

De modul în care activita
tea cultural-educalivă este o- 
rientatâ. depinde în . ’ 
rînd eficiența acesteia. Și toc
mai pentru aceea, e necesar să 
fie folosite cele mai variate for
me de expresie artistică, ast
fel îneît, fiecare sector, fiecare 
muncitor, fiecare salariat, să 
simtă că în programul prezen
tat a fost neapărat și despre el

căminele cultura- 
sate, trebuie să

instituții de educație

La invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, marți la a- 

în Capitală 
ministru 

pentru

miază a sosit
Dom Mintoff, primul 
al Maltei, ministru 
Commonwealth și al afacerilor 
externe, care, împreună cu so
ția, face o vizită oficială în 
țara noastră.

Premierul maltez este înso
țit de Giuseppe Camilleri, se

cretarul personal al primului 
ministru, dr. Edgard Mizzi, avo
catul general de pe lingă De
partamentul Justiției, Emmanu- 
elc Cutajar, din cadrul Secreta
riatului Consiliului de Miniștri.

La aeroportul Otopeni, în în- 
tîmpinarea oaspeților au sosit 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
soția sa. Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ni
colae Agachi, ministrul indus-

triei metalurgice, loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
Mihail Florcscu, ministrul in
dustriei chimice, Iacob Ionaș- 
cu, ambasadorul țării noastre 
în Malta, generali, funcționari 
superiori din M.A.E., ziariști.

Primul ministru al Maltei și 
soția sa au fost salutați cor-
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accelerat, a 
materiale și 
a întregului

construirea 
cămine și 
gratuitatea

naționale, 
venitului pe cap 
in îmbunătățirea 

traiului celor ce

Secția „metrologie" a U.U.M. 
Petroșani. Un milivoltmetru 
este revizuit și recondiționat.

Aproape trei căsătorii

Simpozioane cinematografice

A IUBI FRUMOSUL
Foto i I. LICIU

s-a

Unele măsuri pregătitoare, recomandate pentru
autovehiculelor pe timp nefavorabilcirculația

a-

Rusalin MUREȘANU
Cpt. Constantul ȚIU
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obiectivele impor
tante înscrise in legea pentru 
adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-sociolă a 
Republicii Socialiste România 
pe periooda 1971—1975 este 
creșterea continuă a productivi
tății muncii. Așa cum rezultă 
și din graficul de mai sus, pro
ductivitatea muncii pe salariat 
va crește pe perioada 1971- 
1975 cu cel puțin 42 la sută 
in industrie, 35 la sută in ac
tivitatea de construcții-montaj 
și 33 la sută în transporturile 
feroviare.

Realizarea acestui indicator 
care după expresia lui Lenin 
este in ultima instanță criteriul 
care demonstrează superiorita
tea unei orinduiri, va influența 
pozitiv întreaga activitate eco
nomică avind un insemnat rol

sporireo 
în creștereo 
de locuitor, 
generală a 
muncesc.

Rezultatele obținute an de an 
in țara noastră în ridicarea 
productivității muncii se dato- 
resc măsurilor luate pentru 
înzestrarea tuturor ramurilor e- 
conomiei cu tehnica modernă, 
aplicarea consecventă a cuce
ririlor științei in producție, ex
tinderea mecanizării și automa
tizării, ridicarea pe trepte su
perioare a pregătirii profesio
nale a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor. Sporurile de 
producție realizate an de an 
de colectivele unităților econo
mice din municipiu — îndeosebi 
în industria carboniferă - au 
ca sursă principolă in primul

rînd creșterea productivită 
muncii care a progresat 
mai accentuat în toate cincina
lele precedente.

In lumina sarcinilor ce de
curg din actualul cincinal, a- 
vind în vedere condițiile și po
sibilitățile existente, in unită
țile miniere din Valea Jiului s-a 
prevăzut pentru anul 1972 o 
sporire a productivității muncii 
cu 4,6 la sută față de anul 
1971 urmind ca acest indica
tor să crească substanțial pi
nă la sfîrșitul cincinalului.

Dor, așa cum se precizează 
in legea pentru adoptarea pla
nului cincinal, sarcinile privind 
creșterea productivității se con
sideră minimale. In toate unită
țile miniere din Valea Jiului e-

Joi, 4 noiembrie, la Gasa 
de cultură din Petroșani va 
avea loc simpozionul cinema
tografic cu tema „Șantierele 
naționale ieri și azi*, acțiune 
cultural-educalivă organizată 
de Comitetul județean pen
tru cultură și educație so
cialistă, întreprinderea cine
matografică Deva, Comitetul 
municipal U.T.C. și Casa de 
cultură Petroșani.

Simpozionul are înscrisă pe 
agenda sa prezentarea cunos
cutului film artistic „Răsună 
Valea". Participant» la ac
țiune — lucrători ai rețelei 
cinematografice din județ și 
din alte județe învecinate, 
tineri muncitori, elevi, stu- 
denți — vor avea plăcuta 
surpriză de a saluta în mij
locul lor prezența a doi foști 
brigadieri de pe șantierul na
țional Bumbești — Livezeni i 
tovarășii Gheorghe Cojocaru 
și Gheorghe Mitrea. Ei vor 
evoca momente inedite din 
epopeea construirii căii fe
rate pe defileul Jiului, a că
rei temă a inspirat cu ire-

zistibilă forță cinematografia 
românească.

Despre șantierele de azi ale 
muncii patriotice va vorbi 
tov. Vasile Oros, prim-secrc- 
tar al Comitetului municipal 
al U.T.C.

In orașul minier Lupeni — 
în aceeași organizare — va 
avea loc un simpozion cine
matografic intitulat „Coordo
nate ale politicii externe a 
partidului și statului nostru". 
Publicului prezent la această 
acțiune îi va fi prezentat un 
program de filme documen
tare ilustrînd vizita delega
ției de partid și de stat, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în țările socialiste 
din Asia.

Despre semnificația acestei 
vizite, despre politica realistă, 
constructivă a partidului și 
statului nostru pe plan ex
tern consecventă promovării 
înțelegerii și păcii între po
poare, vor vorbi tovarășii 
loan Raczek și prof. Vasile 
Munteanu.
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Constituirea
Comitetului 

national român 
pentru U.N.I.C.E.F

Marți a avut loc ședința 
de constituire a Comi
tetului național român pentru 
U.N.I.C.E.F. — Fondul Națiu
nilor Unite pentru Copii. Au 
participat reprezentanți ai 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor. Uniunii 
Tineretului Comunist. Minis
terului Invățămîntului, Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și ai altor instituții centrale 
și organizații obștești, cadre 
didactice, oameni de cultură 
și artă.

A fost prezent S. A. Che- 
did. directorul Centrului de 
informare al Organizației Na
țiunilor Unite la București.

Comitetul național român 
pentru U.N.I.C.E.F. este alcă
tuit din 15 membri — ca 
președinte a fost ales X’ ir- 
giliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, adjunot 
al ministrului învățânuntului, 
prim-vicepreședinle — loan 
Farkaș, redactor-șef al revis
tei pentru pionieri „Napsu- 
gar"; iar vicepreședinte — 
Elisabeîa Ilie, adjunct al pre
ședintelui Consiliului pentru 
problemele sociale și ridica
rea nivelului de trai, din ca
drul Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

Noul organism, creat pe 
lingă Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, își 
propune să aducă o contri
buție activă la extinderea 
colaborării internaționale _ in 
domeniul creșterii și educării 
copiilor.

In perioada de trecere de la 
un anotimp favorabil de circu
lație, la alt anotimp nefavora
bil, se impune tuturor condu
cătorilor auto, o atenție deose
bită, conjugată cu o mare în- 
deminare și precauție.

Experiența anilor trecuți, ne-a 
demonstrat că din prima zi ne- ----- - polei, 

cadrul 
numărul 

(tampo-

favorabilă, cauzală de 
mîzgă sau zăpadă, în 
municipiului nostru j 
evenimentelor rutiere 
nări, soldate cu avarii, lovirea 
unor pietoni, derapări de auto
vehicule. răsturnări) sporește 
tocmai ca urmare a faptului că,

majoritatea conducătorilor auto 
se acomodează cu greu condi
țiilor impuse de înrăutățirea 
vremii.

Evitarea tuturor acestor eve
nimente depinde în mare mă
sură de pregătirea prealabilă a 
conducătorilor auto și a autove
hiculelor. Ținînd seama că, de
ja am intrat în zilele cind, ca
priciile timpului pot oferi cele 

--» —p~:", im-
inlreprinderlie 
mijloace de 

con-

mai nedorite surprize, se 
pun atit pentru îi 
deținătoare de 
transport cit și pentru 
ducătorii auto, sarcini deosebit 
de importante cu privire la ve-

rificarea din punct de vedere 
tehnic, a autovehiculelor.

Sistemul de frînare, direcție, 
iluminare, starea pneurilor, ve
rificate la timp și menținute in 
bună stare de funcționare, asi
gură și o siguranță corespun
zătoare pe timp nefavorabil. 
Dar mai sînt necesare și alte 
măsuri, cum ar fi asigurarea 
unei funcționări normale a șter- 
gătorului de parbriz, a sistemu
lui de încălzire a parbrizului 
de care depinde buna vizibilita
te, închiderea perfectă a ușilor, 
etanșeitatea cabinei etc.

O atenție deosebită trebuie a-

O curiozitate ? Poa
te da. Nu acesta este 
insă scopul pentru ca
re vă reținem o clipa 
atenția. Faptul în sine 
nici nu prezintă un 
interes deosebit. Căsă
torii s-au încheiat de 
cind lumea și se vor 
încheia și de acum în
colo. Acest act al în
temeierii familiei sta 
la baza perpetuării o- 
menirii.

In țara noastră, sta
tul socialist acordă o 
atenție primordială fa
miliei, dezvoltării și 
bunăstării sale. Sint 
cunoscute măsurile 
luate de partid și gu
vern pentru ocrotirea 
mamei și copilului, 
majorarea continuă a 
alocației de stat pen
tru copii, 
de creșe, 
grădinițe, 
învățământului de toa-

te gradele și a manua
lelor școlare etc. Pri
vit în acest context, 
actul întemeierii fami
liei în orinduirea noas
tră socialistă capătă 
semnificații deosebite. 
Creșterea de la an la 
an a numărului de că
sătorii in orașele și 
satele patriei noastre 
este o realitate care 
se recomandă singură 
și care, totodată, vor
bește convingător des
pre o altă realitate 
vie a societății noas
tre — creșterea con
tinuă, intr-un ritm me
reu mai 
bunăstării 
spirituale 
popor.

Cei mai virstnici își 
amintesc desigur, cit 
de greu se întemeia o 
familie in timpurile o- 
rînduirii burghezo-mo- 
șierești, cit de greu se

putea menține aceasta 
datorită privațiunilor 
materiale la care era 
condamnata clasa mun
citoare, întregul po
por, cit de greu creș
teau copiii in condi
țiile unei legislații ca
re nu le acorda, real, 
nici o ocrotire, nici o 
îngrijire, nici o înles
nire pentru a urma 
școli medii sau supe
rioare. Creșele, grădi
nițele, căminele pentru 
copii se numărau pe 
degete. Școlile secun
dare și invățămîntul 
superior nu puteau fi 
urmate decit in schim
bul unor taxe împo
vărătoare, discrimina
torii. Acestea erau re
zervate copiilor bur
gheziei și moșierimii, 
copii de bani gata. Iar 
dacă totuși, fiii unor 
muncitori sau țărani 
răzbeau in aceste școli,

faptul se petrecea cu 
prețul unor sacrificii 
enorme din partea pă
rinților, cu prețul foa
mei și al mizeriei pen
tru restul familiei.

Reflecțiile de mai 
sus ne-au fost prile
juite de cîteva cifre 
statistice, cu adinei 
semnificații la o 
trundere in esența 
a fenomenului pe 
re-l ilustrează. In 
dețul Hunedoara, 
anul 1970, au fost în
cheiate peste 3 520 de 
căsătorii, adică mai 
mult de 7 000 de tineri 
și tinere și-au luat 
răspunderea alcătuirii 
unor familii trainice,

Paul GHEORGHIU
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cordată pneurilor, deoarece pe 
drumurile alunecoase aderența 
roților scade considerabil și 
tocmai de aceea autovehiculele 
trebuie să fie echipate cu an
velope antiderapante sau să ai
bă montate la roțile motoare 
lanțuri antiderapante.

Util, pentru fiecare conducă
tor auto, mai este ca în aseme
nea perioade să aibe la auto
vehicul, stângă pentru remorcat 
în cazul că autovehiculul ar

Am fost 
de toamnă 
ca un cird de păsări călă
toare. Am străbătut nu spre 
sud, ci spre nordul și centrul 
țării — ciulind așa cum 
ne-am priceput această toam
nă albastră și rece. Pe Iza 
ori Afara din Oaș pină in țara 
Bihorului, apoi pină aici in 
inima aurului și cărbunelui 
— pe Jiu și Criș — gla
surile noastre s-au adresat 
către sute și sute de inimi: 
„Iubiți frumosul!“ — le-am 
zis. Și ei nc-au răspuns din 
funduri de mină, din virfuri 
de brazi, ori de pe băncile 
școlilor: „Frumosul sîntem 
noi și locurile acestea". „Pe 
voi vă cintăm oameni și lo
curi !• am răspuns noi.

...Și acest cuvint al iubi
rii de frumos — ne-a unit 
pe noi creatorii cu miile de 
cititori — izvorul inspirației 
noastre. Am pășit cu o anu
mită teamă in vechile gale
rii ale Lupeniului. Coliviile 
ne-au purtat brutal pină jos 
'.a orizontul cel mai adine. 
Căutam frumuseți și nu le

vedeam. Căutam frumuseți și 
treceam pe lingă ele...

— Iubești frumosul ? l-am 
întrebat pe ajutorul de va
gonetar Ilie Ardelean, Ilie 
— ține de vreo 19 ani —

uitat la mine ca la altă 
rătare. 11 priveam. Era ne
gru, murdar de cărbune și 
transpirație. Am citit in pri
virile sale puțină ironie 
spre surprinderea mea cu 
fel de superioritate.

— Frumosul sint eu! 
mi-a răspuns, și a dispărut.

...La amiază a intrat ulti
mul In sala unde citeam noi 
scriitorii, li mai curgeau pe 
față mici lacrimi de duș 
cald. Ne-a ascultat in tăcere 
ca și ceilalți de altfel. A a- 
plaudat cind i-a plăcut și a 
aplaudat din complezență 
cind nu i-a plăcut. Băiatul 
iubea frumosul, dar îl decan
ta, alegea aurul de steril. .Mai 
tîrziu ne-a întrebat dacă a 
iubi frumosul înseamnă a 
iubi numai rima și ritmul. 
Și noi am răspuns încurcați. 
Intr-adevăr — frumosul — 
stă cu totul in altă parte! 
Undeva in adincul inimii oa
menilor. Privirile lui ne sfre 
d ele au cu bunăvoință totuși. 
Parcă ne spuneau .Frumo
sul sint eu !' Fiindcă intr-ade
văr frumosul e mulțimea ca
re creează bunuri materiale 
și spirituale ca un singur om!

...Și astfel noi poeții am 
descoperit frumosul sub un 
strat subțire de praf de căr
bune.
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cu canale tubate

Multiple efecte pozitive
1)E ORDIN TEHNIC :

DE ORDIN ECONOMIC:

tuburile

I PRIVIND PROTECȚIA 
MUNCII :

de la coperiș
IN VIZOR

fi

I
In scopul amplificării

și modernizării preparației Lupeni

Armarea la coperiș in vederea

Specificare

Total

frontul

— In primul rînd» se reduc 
cantitățile de apă atît indus-

afla și 
pentru 
aerului

constituie punctele gospodă- 
3—2 cu 200 apartamente s-a 
gospodărești realizate. Unde 

cele 200 familii din bloc, ce 
blocului in lipsa anexelor de

montarii in vatră a tuburilor metalice pentru aeraj și refugiu.

Convorbire realizată de 
Tr. MULLER

privind căile 
evacuarea 
apelor re- 
etc. După 
nu numai

AU FOST ATINSE:

WdW.WAW.V.W

Ing. Ion ILEANU 
șef serv. control protecția 

muncii

O soluție valoroasă adoptată
la pregătirea abatajelor frontale
orizontale din stratul 3 Lonea

înlocuirea preabatajelor

Iuțite pentru combină
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I
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Sarcinile de bază ale dez
voltării tehnico-econ ornice a 
industriei miniere în dome
niul cărbunelui. în perioada 
actualului cincinal, prevăd 
promovarea pe scară largă a 
progresului tehnic și extin
derea proceselor tehnologice 
avansate in pas cu ultimele 
realizări obținute în țară și 
peste hotare. Perioada 1971— 
1975 este caracterizată prin 
creșterea gradului de meca
nizare, în special a operați
ilor legate de extracția în a- 
bataj și executarea lucrărilor 
miniere. Din punct de vede
re al metodelor de cxp’oa- 
tare. abatajele cu front lung 
se vor extinde atingînd o pon
dere însemnată, asigurînd ast
fel posibilitatea unei mecani
zări superioare cu efecte fa
vorabile asupra tuturor indi
catorilor tehnico-econonnci, 
implicit asupra consumului de 
lemn de mină. In această di
recție s-au îndreptat cerce
tările în anii anteriori, cer
cetări aflate in curs de fina
lizare. In cadru] acestor preo
cupări, un colectiv de ingi
neri din cadrul exploatării 
miniere Lonea au soluționat 
„înlocuirea preabatajelor de 
sub coperiș cu canale tu
bate. la abatajele frontale 
orizontale din stratul 3*.

Soluția constă în săparea 
în vatră în zona coperișului, 
concomitent cu avansarea 
frontului de abataj, a unui 
cana] în care se montează o 
coloană continuă de tuburi 
metalice OL-38 cu diametrul 
interior de 800 mm și grosi
mea peretelui de 10—12 mm. 
Tuburile sînt întărite cu două 
inele exterioare din fier .U“ 
80 mm sau fier cornier 
80x80x8 mm, sudate. Lun- 
fimea tuburilor este de 1 m, 
•pre a nu fi dificil la trans
port pînă la locul de montare.

îmbinarea tuburilor între 
«âe se realizează cu o fîșie 
din bandă de cauciuc cu lă- 

de 300 mm ce se mon

i * i
I
i
i1
l 
I 
I
I

tează pe întreaga circumferin
ță a tuburilor. Fișia de cau
ciuc este consolidată cu două 
benzi din fier lat. Cuplarea 
și strîngcrea fîșiei de cauciuc 
peste tuburi se face printr-un 
dispozitiv sistem candahar, a- 
sigurîndu-se in acest mod o 
etanșeitate perfectă față de 
spațiu) exploatat.

Canalul tubat începe de la 
extremitatea cimpului minier 
exploatat prin metoda aba
tajelor frontale, unde, în mod 
obligatoriu, se va 
suitorul sub coperiș, 
asigurarea circulației 
prin tub.

In prima fază, la 
de abataj, deci la prima fe
lie în care se introduc tubu
rile, in fața frontului există 
preaba'.ajul susținut în ele
mente TH-4, iar în spate se 
montează tuburile în cana
lul de vatră (vezi desenul). 
In această situație, la felia 
respectivă consumul de mun
că este mai mare decit în 

metoda actuală, dar caro, la 
feliile următoare va fi pe de
plin compensat prin supri
marea preabatajelor, iar în 
frontul de lucru se va primi 
aer atît din față (prin proa- 
bataj) cît și din spate (din 
tub). In dreptul fiecărui sui
tor, canalul tubat se între
rupe, continuitatea coloanei 
de aer fiind asigurată de a- 
tacaroa ce se construiește dea
supra suitorului. La extremi-

C soluția adoptată rezol
vă pregătirea liniei de front 
viitoare o dată cu avansarea 
liniei de front a abatajului;

< se elimină posibilitatea 
frămintării coperișului în tim
pul avansării frontului și în 
special la intersecția suitori
lor cu preabatajele;

{£ executarea săpării cana
lului in vatră nu ridică pro
bleme deosebite;

© in cazul deformării u- 
nuia din tuburi, există posi
bilitatea îndreptării Iui chiar 
în abataj, cu ajutorul stâlpi
lor SVJ-100;

© construcția tubului, mo
dul de așezare a lui in te
ren, elimină intrarea în pre
siune a canalului, creînd, in 
același timp, condiții perma
nente de refugiu și aeraj;

C se reduce volumul de 
pregătiri,

încercările de laborator și 
calculele efectuate — confir
mate și de situația din te
ren — atestă că __l._
îngropate la cca. 20 cm sub 
nivelul vetrei și bine strinse 
in canal, asigură preluarea 
și repartizarea uniformă a 
presiunii miniere, și se evită 
suprasarcinile de deformare.

• refugiul muncitorilor din 
abataj este asigurat prin două

Executarea preabatajelor Iei/ml 
Executarea canalului tubat „ 
Cheltuieli auxiliare de 

iluminat și aeraj
La avansarea frontului 

abatajului

Eficiența reală este mai ma
rc, dacă se ține seama de 
faptul că în viitor nu 6e vor 
mai executa galerii transver
sale în cărbune și suitorii 
sub coperiș, precum și de 
cheltuielile Impuse de exe
cutarea lucrărilor de între
ținere necesare acestor lu
crări.

Soluția adoptată a dat re
zultate foarte bune la aba
tajul frontal din blocul IV, 

tatea cealaltă a lentilei va 
trebui să existe Un suitor în 
care se termină canalul tu
bat.

In continuare, la feliile ur
mătoare, o dată cu avansa
rea frontului, se renunță la 
tuburile din față, din par
tea superioară a abatajului, 
care sînt demontate o dată 
ou tăierea cărbunelui și 
montează în canalul ce 
săpat în vatră.

căi; secțiunea tubului 
gură circulația aerului fără a 
fi depășite vitezele prevăzute 
de N.D.P.M.;

@ modul în care este rea
lizat canalul tubat nu per
mite circulația acrului în spa
țiul exploatat și se elimină 
posibilitatea oxidării cărbune
lui;

0 tuburile metalice îngro
pate elimină necesitatea men
ținerii in funcțiune a coloa
nelor și a ventilatoarelor în 
suitorii și galeriile transver
sale de la coperiș. după cc 
frontul abatajului a depășit 
suitorul;

@ sint excluse acumulă
rile de metan.

@ consumul dc muncă ne
cesar la executarea preaba
tajelor actuale la coperiș 
este de 30—40 posturi pe z.i 
care realizează, de regulă, 
randamente de 2—3 tone/post;
• prin aplicarea canale

lor tubate, aceste efecte pot 
fi eliberate și plasate la ac
tivitatea de abataje, unde pot 
realiza randamente de 7—8 
tone/post;

9 Se elimină consumul de 
materiale ca, armături, che
restea, lemn, precum și de 
energie electrică și pneuma
tică.

Pentru a ilustra eficiența 
economică, redăm cheltuielile 
ce rezultă la 1 ml de front :

Actuală Propusă Diferență

In care se aplică de patru 
luni. Nici unul din tuburi 
nu s-a deformat; consideren
tele preconizate au fost rea
lizate conform prevederilor. 
Date fiind multiplele avanta
je ale soluției, ne propunem 
extinderea ei și in cînipul 
celorlalte abataje frontale.

Ing. Eugen BORZA 
șef serviciu tehnologic 

E. M. Lonea

La lei ca la alte mine din 
bazin, și la Aninoasa funcțio
nează combine dc abataj core 
permit extragerea mecanizată 
o cărbunelui. Pentru o se pu
tea îndeplini programul de 
funcționare o celor două uti
laje de acest gen — combinele 
2 K 52 și K B 125 Z - și. toi 
odată, o se acoperi unele goluri 
existente in aprovizionare, for
jorul Nicolae Zvignea și ingi
nerul electromecanic Ștefan 
Kuron au propus confecționa
rea cuțitelor pentru combină 
in atelierul minei. Inițiativa lor 
de a recurge la această raționa
lizare era fntrutotul întemeia
tă. binevenită. La fiecare 1000 
tone de cărbune extrase la 
frontul abatajului, sînt necesare 
9 asemenea cuțite schimbate 
la organul tăietor al combinei, 
Iar livrarea acestor piese din 
rețeaua de aprovizionare e des
tul de anevoioasă. Forjorul N. 
Zvîgnea a și executat un prim 
lot de 200 cuțite pentru com-

OBIECTIVELE PROIECTANflLOR

® Creșterea capacității de prelucrare 
® Valorificarea superioară, a cărbunelui brut

Faptul că la finele lunii 
septembrie a. c. s-a predat 
de către Institutul de cerce
tări și proiectări miniere pen
tru huilă proiectul obiectu
lui spălare-sortare, de cea 
mai mare amploare și difi
cultate, în cadrul ansamblu
lui tematic care și-a propus 
realizarea amplificării și mo
dernizării preparației Lupeni, 
nc-a determinat abordarea u- 
nei discuții cu inginerul prin
cipal proiectant, Iosif Hog- 
man, coordonatorul comple
xului proiect

— Detaliați-nc cîteva din- 
re obiectivele care au stat 

In fața colectivului de pro
iectare...

— Amplificarea preparației 
Lupeni include,' în principal, 
creștere cu aproximativ 100 
la sută a capacității de pre
lucrare actuală. In afară de 
această dublare a capacită
ții s-a pus, însă, și problema 
modernizării procedeelor de 
spălare cu scopul de a se ob
ține o valorificare maximă a 
cărbunelui brut din zona ves
tică a bazinului, pentru rea
lizarea produsului cocsifica- 
bil necesar. Pe linia în cau
ză s-au studiat foarte multe 
variante de flux tehnologic, 
s-a ținut scama și de cîteva 
oferte făcute de către firme 
din străinătate, atît din est 
cît și din vest, pe aceeași te
mă, și, pînă la urmă, s-a a- 
doptat soluția care combină 
procedeele de spălare a căr
bunelui în mașini de zețaj, 
respectiv. în medii dense, ob- 
ținîndu-se in final o valorifi
care de peste 40 G sută în 
cărbune special, pentru cocs. 
Proiectul complex a ridicat 
multe și variate probleme, 
pentru că tratează pe lîngă 
probleme tehnologice specifice 
spălătoriei, și o scrie dc as
pecte diverse 
de comunicație.
sterilului, epurarea 
ziduale, alimentări 
părerea mea — și 
a mea — am reușit să obți-

Au apărut ..Regulamente și 
instrucțiuni pentru aplicarea 
normelor departamentale de 
protecție a muncii", ca anexe 
la N.D.P.M.I.M.

Elaborarea lor de către 
S.C.S.M. in colaborare cu alte 
organe din cadrul Ministeru
lui minelor, petrolului și ge
ologiei a avut ca bază instruc
țiunile anexă la N.T.S. ediție 
1965, experiența acumulată in 
timp, precum și rezultatele 
cercetărilor științifice ale in
stitutelor de specialitate. Re- 
gulamenlelele și instrucțiuni
le, completează prevederile 
N.D.P.M.I.M. cu amănunte 
tehnice și organizatorice me
nite să mărească securitatea 
muncii și să prevină produ
cerea avariilor. Cei care au 

bino. In funcționare, piesele nu 
s-ou dovedit cu nimic mai pre
jos decil cele originale. Dai 
pe lingă laptul că cele două 
combine îșl îndeplinesc pe de
plin programul de funcționare, 
punerea in aplicare a acestei 
raționalizări aduce minei și în
semnate economii. Astfel dacă 
un cuțit procurat prin aprovi
zionare costă 94 lei, costul ce
lui realizat în propriul atelier 
din resurse interne (șine de ce
le ferată de 17 kg/ml, recupe
rate) se ridică Io numai 21,77 
lei. Rezultă deci o economie 
pe bucată de 72,23 lei. Deja 
la cele 200 bucăți confecțio
nate, economiile bănești aduse 
exploatării însumează 14 500 
lei.

Se preconizează ca tipul de 
cuțit confecționat pe plan lo
cal să fie folosit în viitor și -'o 
combinele ce se vor introduce 
în abatajele cu front lung de 
pe stratele 15 și 18 Aninoaso.

nem o bună rezolvare a pro
blematicii abordate și trebuie 
să adaug, cu riscul chiar de 
a părea că depășesc terito
riul modestiei, că soluțiile gă
site sînt pe deplin compara
bile — dacă nu superioare — 
celor preconizate de către 
specialiști cu renume de pes
te hotare. Ideea fundamen
tală de la care au plecat 
proiectanții noștri a fost re
curgerea Ia cit mai multe u- 
tilaje autohtone pentru fluxul 
tehnologic al preparării; a- 
dică să se aducă din import 
numai ceea ce e strict nece
sar. Mai mult, colectivul în
suși elaborează în prezent pro
iectarea unor utilaje speci
fice de preparare i concasor, 
elevator, baterie de fiotație și 
altoie.

— Da, intr-adevăr e un lu
cru cu totul remarcabil... Ne 
puteți, acum, specifica o par
te dintre soluțiile rezolvate, 
să zicem cele care vă mul
țumesc mai mult ?

— In baza proiectului de 
ansamblu care a obținut toa
te avizele necesare, colecti
vul de proiectanți a trecut 
la detalierea problemelor, la 
întocmirea proiectelor de exe
cuție pe obiecte, așa cum au 
fost înscrise în devizul ge
neral. Obiectul cu cea mai 
mare amploare îl reprezintă 
— evident — spălătoria și sor
tarea. S-au adus, aici, solu
ții noi în ceea ce privește 
recepția cărbunelui brut, s-a 
adoptat o nouă instalație de 
recepție cu siloz îngropat ca
re scurtează timpul de des
cărcare a vagoanelor. In plus, 
s-a renunțat la alegerea ma
nuală a sterilului — opera
ție greoaie, de scăzută pro
ductivitate, mărindu-se și ca
pacitatea de insilozare a căr
bunelui sortat. In spălătorie 
s-a renunțat la spălarea în 
jgheaburi rheo...

— Care-s avantajele aces
tei... renunțări?

O apariție binevenită
va

lucrat la întocmirea regula
mentelor și instrucțiunilor au 
ținut scama la elaborarea lor 
de documentația tehnică exis
tentă, de nivelul de cunoștințe 
al personalului care le aplică 
și, în funcție de aceste ele
mente, au definit nivelul de 
elaborare. Trebuie făcută a- 
ceastă precizare, pentru a la
muri diferența de noțiuni și 
de dale tehnice de la un re
gulament la altul. De exem
plu, instrucțiunile privind ve
rificarea, dezghețarea și dis
trugerea materialelor explo-

Prin edificarea investițiilor 
in subleran 
tânăra mină 
înregistrează 
dinamice în 
mantului negru".

In foto : Cadru caracteris
tic din incinta minei.

și Ia suprafață, 
de la Bărbăteni 
zi de zi creșteri 
extragerea .dia-

Foto f I. LICIU

trială cit și reziduală, apoi 
se îmbunătățește recuperarea 
de cărbune special, se reduc 
suprafețele construite.

— După cum sîntein infor
mați, lucrările de investiții 
au început, deja, toate obiec
tivele din proiect preconizin- 
du-se să prindă viață pînă Ia 
sfirșitul actualului cincinal. 
Care sint principalele efecte 
economice întrevăzute?

— Aplicînd, în cadrul pro
iectului, și o instalație adec
vată de comandă centralizată 
de automatizare și blocaj, s-a 
creat posibilitatea reducerii 
efectivului utilizat în prezent 
In preparația Lupeni cu cca. 
150 oameni. Prețul de cost al 
preparării, în lei pe tona căr
bune brut intrată în uzină, 
este prevăzut să scadă, în 
final, cu cca. 40 de bani, pare 
puțin, dar gîndindu-ne la ca
pacitate... Recuperarea în 
cărbune specia! crește de la 
36 la 41 la sută, ceea ce se 
traduce în realizarea, anual, 
a unui spor de peste 230 mii 
de tone de cărbune cocsi- 
ficabil.

— In final, ceva despre cîș- 
tigul de experiență cumulat 
de colectivul de proiectanți...

— Proiectul a revendicat 
constituirea unui colectiv nu
meros, cuprinzînd multe spe- 
cialtiăți ca tehnologi, instala
tori, constructori, electrome
canici etc., așa că dirijarea a 
ridicat probleme mai ales 
pentru șeful de proiect, ing. 
Iuliu Kilycn, care a reușit 
însă, pînă la urmă, să con
centreze eficient forțele crea
tive. să contribuie hotărîtor 
la selectarea 
ductive idei, 
dențiat, de-a 
pe un an de 
proiect, ing.
nariu, tehnicienii Ulpiu Popa 
și Oscar Brautigam, ing. 
rol lledrich...

celor mai pro- 
S-au mai evi- 

lungul a aproa- 
lucru efectiv la
Tiberiu Bug-

zive dau unele amănunte de 
lucru deoarece parțial veri
ficările se execută dc către 
personal în a cărui pregătire 
de bază, cunoașterea explozi
vilor a fost cerută la un ni
vel mai scăzut de cunoștințe 
decil cel prevăzut in instruc
țiuni, in timp ce ..Regulamen
tul pentru repararea echipa
mentelor electrice cu protec
ție antigrizutoasă și antiexplo- 
zjvă*’ se adresează unui per
sonal în a cărui pregătire de 
bază intră cunoștințe avansa
te asupra noțiunilor cuprinse

| „Racii 
de la „Paringul"
In cooperația meșteșugărească, este lucru știut: pentru 

ca activitatea să se desfășoare cu eficiență economică spo- 
n.ă rezultatele de ansamblu să (ie bune, este necesar ca 
producția să fie organizată in secții puternice (încadrate cu 
cel puțin 5 lucrători) rare să aducă beneficii. La Coopera
tiva „Paringul" din Vulcan acest important criteriu eco
nomic este vitregit; 67 la sută din unitățile sale funcțio
nează cu 1 sau 2 lucrători cooperatori, lată cîteva „mostre" 
de asemenea secții care — nici nu se putea altfel — lu
crează cu pierderi: secția a 4-a tricotaje are pe 9 luni pier
deri în valoare de 12 700 lei și vreo 8 000 lei la producția 
executată cu devieri nefavorabile. Producția realizată in 
această secție a costat de 1,2 ori mai mult decit valoarea 
ei. Secția nr. 20 coafură din complex — instalată in clă
direa nouă și modernă, dotată cu utilaj (căști) noi — are și 
ea, pe 9 luni, pierderi de 3 500 lei. Ori, tocmai faptul că 
funcționează in clădire nouă și e dotată cu utilaj nou, 
pentru care trebuie plătit amortismente, impune ca secția 
să fie puternică, încadrată corespunzător cu numărul de 
lucrători, cu producția bine pusă la punct și in stare de o 
activitate rentabilă. Cu o pierdere de 1 200 lei figurează și 
secția nr. 12 foto din Aninoasa.

In condițiile unei asemenea activități la nivelul sec
țiilor, e firesc ca rezultatele economice de ansamblu să nu 
fie cele așteptate.. De altfel, pe perioada de 9 luni, coope
rativa „Paringul" a depășit cu 2 lei cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă.

Remediul ? Nu este altul decit: preocupare, punerea 
accentului pe întărirea secțiilor slabe și nerentabile, ajunsa 
un fel de „raci" ce trag înapoi activitatea economică și re
zultatele cooperativei. Modelul cum trebuie procedat îl 
oferă, chiar în cadrul cooperativei, cele două secții puter
nice: secția construcții care, fiind încadrată cu 3 lucrători 
angajați permanenți și 56 cu contracte, a obținut importante 
depășiri la producția marfă realizând totodată și considera
bile beneficii — jumătate din beneficiul planificat al coope
rativei pe perioada respectivă; secția mecanică fină (înca
drată cu 4 angajați permanenți și 4 lucrători cu contract) 
care realizează în medie pe lună beneficii de 17—19 la sută.

Copiați modelul la secțiile slabe !

Mărunțișuri ?
J

Despre strădaniile cu care constructorii de locuințe din 
Valea Jiului iși îndeplinesc sarcinile de plan, obligațiile 
față de beneficiar s-au spus lucruri bune și în acest an. 
Colectivele șantierelor din cadrul Grupului T.C.D. au pre
dat in perioada trecută 605 apartamente din totalul de 904, 
mai răminind să realizeze pentru oamenii muncii din mu
nicipiu, pînă la sfirșitul anului, doar 299 de apartamente.

Este un lucru meritoriu. Dar dacă de la activitatea și 
realizările de ansamblu ale constructorilor, coborim ceva 
mai la amănunt, la „mărunțișuri" cum (greșit) se exprimă 
unii de pe șantiere, constatăm aspecte mai puțin măguli
toare pentru constructori. Unul din aceste aspecte îl con
stituie faptul că se neglijează execuția lucrărilor la dru
murile de acces în cartierele noi de locuințe, la blocurile 
construite și date în folosință. Dintr-un plan de 22 000 mp 
pe acest an s-au predat la beneficiar (I.G.C.) doar 4 880 mp 
drumuri. Șantierul Vulcan singur are nerealizați 10 000 mp 
din totalul de 17 000 mp. Strada A și strada B din ansam
blul de locuințe micro 3 A se află in întregime neexecutate. 
Cit a fost timp frumos, uscat, aceste lucrări s-au desfășu
rat cu încetineala melcului. Acum, eind a sosit frigul ți 
zăpada, realizarea lor e problematică.

Un alt aspect negativ îl 
rești. La Petroșani, blocul E 
predat fără a avea punctele 
vor depune gunoiul menajer 
aspect va lua zona din jurul
depozitare a reziduurilor gospodărești ? O situație asemă
nătoare este și în cartierul Viscoza IV Lupeni la blocul C 2 
cu 60 apartamente predat în vara acestui an, iar ea se re
petă la blocul C 3 care urmează să fie predat spre sfirșitul 
anului, de asemenea, eu punctele gospodărești nerealizate

Atenție (și) la „mărunțișuri", tovarăși constructori!

in regulament și hi consecin
ță, nivelul tehnic al aceluia 
este mai ridicat.

Regulamentele și instrucți
unile anexă la N.D.PM I.M. 
pun la dispoziția personalului 
care conduce, organizează și 
controlează producția majori
tatea elementelor necesare a- 
plicării corecte a acestor nor
me-

Desigur că, in unele cazuri, 
pe rso n a 1 u 1 tehn ico- i ng ine r esc 
dc la unități consideră că e- 
rau necesare mai multe pre
cizări, iar o altă parte consi- 

derâ regulamentele și instruc
țiunile ca fiind prea amănun
țite. Pentru cei cure socotesc 
că era nevoie le m.n multe 
amănunte, venim șl noi cu 
precizarea că ele pot fi de
taliate și adaptate la condi
țiile locale pentru fiecare caz 
în parte.

încheiem aceste aprecieri cu 
recomandarea ca tot personalul 
care ia parte la desfășurarea 
procesului de producție, să 
urmărească respectarea regu
lamentelor și instrucțiunilor 
anexă ia N.D.P.M.I.M. pare au 
fost difuzate la toate unită
țile centralei.
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Cluburile 14.25

sindicatelor
din pag. 1)

In ;dc căror programe sînt cu
prinse doar citeva acțiuni. Nu 
trebuie să $e înțeleagă că am 
intenționa să pledăm pentru un 
număr măre de acțiuni, dar 
nit
se

nu
rr'u-nc prevederile de pro- 

mn. numai ia cel mult două i 
-Ziua întreprinderii" și o infor
mare politică, sâptâminală. Dm 
zilele unei luni, cea. I') nu cu- 
pi >nd nimic, nici un fel de ma
nifestare. La o foarte recentă 
nwisă rotundă. organizată cu 
dircetorij de cluburi sindica e 
dc către revista „Clubul" și re
dacția ziarului ..Steagul ro?u'» 
f-3 formulat părerea completă
rii planului lunar, după întoc
mirea lui. cU acțiunile la zi, 
care nu apărut între timp. Pen
ii u ce atunci în nici un plan, 
nl niciunui club, atit pe octom- 
b>.e cit și pe noiembrie, nu es
te prevăzut nimic, de pildă, în 
legătură cu popularizarea și 
dezbaterea documentelor Marii 
Adunări Naționale, din 30 ®c- 
tnmbrie a c. ?

Așa cum arătam, consiliile de 
conducere au fost judicios alcă
tuite. Dar. se naște legitim în
trebarea. membrii acestora, nu 
au nimic de spus în legătură 
eu planurile de muncă ? Nu 
consideră obligatoriu și util să 
facă și ei măcar cîte o propu
nere ? Planurile, post-planurile 
și tot ce ar mai putea fi .inven
tai” In această direcție, trebuie 
să constituie instrumente de 
lucru, alcătuite pe baza unei 
pîndiri colective și nu simple 
formalități.

Există cazuri în care, une’.e 
acțiuni sînt aminate „sine die“, 
pentru ca pînă la urmă să nu 
sc mai aleagă nimic din ele. 
Cui folosesc ? Și mai ales, ce 
poate însemna un astfel de stil 

muncă ?
Se pot intîlni și unele situa

ții în revers, ca de pildă la 
clubul din Petrila, in care, sînt 
propuse multe acțiuni. E foarte 
bire desigur, dar. înmulțirea 
acțiunilor nu înseamnă nicide
cum intensificarea muncii edu
cative, decît în cazul cînd a- 
eestea corespund calitativ. Sla
ba participare a oamenilor 
muncii — beneficiarii de drept 
e tuturor acestor acțiuni — nu 
poate fi înțeleasă, decît ca o

laptului 
că în prcpăUrea manifestări
lor cultural-artisiicc. există încă 
superficialitate, lipsă de grijă 
pentru conținutul de idei al a- 

ora. Ca să nu mai vorbim 
ispectul suprapunerilor, din
acțiunile comitetelor sindi

cale. U.TC- și cele ale cluburi
lor. S-a făcut «poi extrem de pu
țin. pe linia acțiunilor chema
te să își pună drept obiect'v. 
profilul meseriei ?i ol vii -îef.

La aceeași masă rotunda de 
>are aminteam, s-a susținut de 
< âlre unii ideea că. activitalea 
de vîrf a cluburilor, are de 
fapt loc vara. Să fie oare chiar 
așa ? Nu se poate contesta că 

:ral. în perioada semna
lată nu s-ar resimți o înviorare 
Dar pc ce temei ? Cunoaștem 
fiecare că, această înviorare es
te urmarea faptului că, șco
larii și studenții, aflați în va
canță, participă de obicei la 
viața cluburilor. Aceasta însă, 
nu este o rezolvare, nu e un 
motiv de a ne putea lăuda. 
Activitatea cultural-educativă, 
trebuie așezată nu pe elemente 
întâmplătoare, ci pe localnici, 
pe acei pentru care de fapt a 
fost înființat respectivul club. 
Și atunci, nu vor mai exista 
perioade de vîrf. ci o netăgă
duită constanță.

Calitatea dc club al sindicatelor 
ne obligă mereu Ia mai mult, 
pentru că muncitorii sînt con
știent i de importanța și valoa
rea scopurilor urmărite, de na
tura $i eficacitatea mijloacelor 
ce se cCr folosite. în vederea a- 
tingerii depline a scopului fi
nal ’ formarea unui om superi
or. cu o înaltă conștiință socia
listă. în stare să creeze și să-și 
însușească cele mai supreme 
valori spirituale.

ir.oo

>8,25
18.30

Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : U.T.A — Za- 
(ilebie Walbrxych (îneci 
retur în Cupa U.E.F. t ). 
Transmisiune dircttă dc 
la A rad.
Fotbal: Steaua — C. 1. 
Ikirrclona (meci retur în 
Cupa Cupelor). înregis
trare do la Stadionul 
,23 îngust".
Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Tragerea I’ronoexpres. 
Fotbal : Lcgifl Varșovia 
— Rapid București (meci 
retur in Cupa U.E.F.A.).
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20.15

21.(10

22.35
22,50

Transmisiune directă dc 
ta Varșovia. In 
la ora 19.15 — 
dc seri*.
Tolejumaltil de
România ‘75. Un

pauză, 
..1 coi

obiec
tiv fundamental al cin
cinalului : Creșterea e- 
firienței economice. 
Mti/ică populară inter
pretată <le surorile I ir- 
cea.
Tolecinemateca : „Lan
țul"
Oameni și lapte. 
Telejurnalul «le noapte.

...Și s-a pornit pe o ninsoare... Ca iarna 1
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(Urmare din pag. 1)

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Omul orchestră (1—4 
noiembrie): Republica : Dom
nișoara doctor (1—3 noiem
brie); LONEA — Minerul: 
Haiducii lui Șaptecai și Zes
trea domniței Ralu (1—1 no
iembrie); VULCAN 1 Departe 
In apus (1—3 noiembrie).

xistă mori rezerve de creștere 
a productivității muncii. In ce 
constau aceste rezerve? lată 
numai citeva din ele : concen
trarea producției, creșterea vi
tezelor de avansare, sporirea 
dotării la principalele utilaje 
(complexe de mecanizare in 
abataje, combine de abatoj, 
freze pentru suitori, mașini de 
torkretat, mașini de încărcat in 
galerii, stilpi hidraulici pentru 
susținere in abatoj), îmbună
tățirea proceselor tehnologice, 
extinderea transportului cărbu-

nelui in subteran pe benzi de 
cauciuc, introducerea Ireplatâ 
a elementelor de automatizare.

lată de ce, in realizarea și 
depășirea prevederilor acestui 
Important indicator ol planului 
de stat, se impune ca toți fac
torii de răspundere, fiecare sa
lariat la locul său de muncă, 
să depună toate eforturile, să 
se ocupe intens de punerea in 
valoare a acestor rezerve prin- 
tr-o organizare mai superioară 
a producției și a muncii, prin 
perfecționarea proceselor de 
producție, prin ridicarea perma
nentă a gradului de calificare 
și a măiestriei profesionale.

prin aplicarea largă a inovați
ilor și raționalizărilor și gene
ralizarea metodelor avansate 
de muncă, prin intensificarea 
întrecerii socialiste.

Organele și organizațiile de 
partid, de sindicat și de tineret 
sînt chemate să militeze cu 
perseverență - prin toate mij
loacele muncii politico-educa
tive și organizatorice - pentru 
a determina colectivele de sa- 
larioți din fiecare unitate eco
nomică să obțină realizări din 
ce in ce mai mari la acest 
indicator de bază înscris in le
gea noului cincinal.

PROGRAMUL I j 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8.30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,30 Viața căr
ților; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară; 10,30 
Vreau să știu; 11,00 Buletin 
de știri; 11,30 Cîntece; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,30 Transmi
siuni directe de la meciurile 
de fotbal Steaua — F. G. 
Barcelona și U.T.A. — Za- 
glebie Walbrzych; 16,30 Pa
gini din operete: 17,00 Antena 
tineretului: 17.30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 19,30 Transmisiune di
rectă de la Varșovia. Repri
za a Il-a a meciului de fot
bal Rapid — 
Muzică ușoară; 
populare; 21,00 
gărelor; 22,00

Răspunderea față de calitatea plinii
Despre calitatea și as- 

pedul produselor de pa
nificație, puse in vinza- 
.>? prin unitățile O.C.L. 
Alimentara, s-a scris de 
midte ori, aducindu-se 
in acest fel la cunoș
tința conducerii I.M.P. 
Petroșani unele nemul
țumiri ale cumpărători
lor, în sensul că uneori 
s-a servit piine nu în
deajuns de coaptă, sau 
arsă, fără aspect comer
cial. Au fost semnalate, 
chiar și acele cazuri, in 
care, in piine au fost 
găsite diverse corpuri 
străine (cuie, bucăți de 
sirmă, cioburi de sticlă, 
așchii, pietre etc.) Și. 
s-ar greși dacă nu s-ar 
arăta că au fost luate

o seamă de măsuri, me
nite să aducă îmbună
tățirile necesare. Cu 
toate acestea insă, pro
blema a rămas încă ac
tivă. Mai există în ca
drul I.M.P. Petroșani 
oameni ce nu acordă a- 
tenția cuvenită calității 
produselor de panifica
ție. Rebutarea unor can
tități de produse, din 
cauza neglijenței cocă- 
torilor și a nerespectă- 
rii procesului tehnologic, 
a produs importante pa
gube materiale între
prinderii și a creat o 
stare de nemulțumire in 
rindul cetățenilor din 
municipiu.

De pildă, Andrei 
Bucși din Petrila, car-

tier 8 Martie bloc 18/5S, 
a fost servit de către 
vinzătoarea de la uni
tatea de piine din ca
drul
pline pur și simplu tă
vălită prin noroi, sub 
motivarea că aja a fost 
adusă de la fabrică. O- 
vidiu Vișan, din cartie
rul Boțoni, a cumpărat 
o piine de la magazi
nul din centru, iar cînd 
a ajuns acasă și a tă- 
iat-o, a găsit in miezul 
ei bucăți de așchii și 
sfoară. Vania Corogea- 
nu, din cartierul Aero
port, str. Oituz, bloc 
5/12, in ziua de 27 oc
tombrie, cumpărind o 
piine neagră de la punc
tul alimentar de

complexului.

strada Păcii, a avut sur
priza să găsească intro
duse In miez, cantități 
de nisip și var. Ana 
Gherman, de pe strada 
Progresul nr. 39 a pri
mii, la riadul său, o pii
ne, de la alimentara din 
Dărănești, in care a gă
sit... cuie și bucăți de 
tablă, cu care se ban
dajează lăzile. Numărul 
unor astfel de exemple 
poate fi înmulțit. Consi
derăm insă că sini su
ficiente, pentru a se fa
ce dovada că, superfi
cialitatea și formalismul 
se găsesc încă în ele
mentul lor, la unitatea 
de care ne ocupăm.

Este imperios necesar 
ca toți salariații de la

I.M.P.P., comitetul 
direcție, întreaga opinie 
publică, să ia atitudine 
împotriva unor astfel de 
manifestări. Să se întă
rească vigilența incit, 
cei vinovați de aseme
nea abateri să fie ope
rații; identificați și pe
depsiși apoi In consecin
ță. Este necesară o mai 
mare exigență din par
tea controlului de cali
tate și a serviciului de 
recepție, cit și inițierea 
unor măsuri eficace 
pentru ridicarea gradu
lui de conștiință al tu
turor salariaț ilor de 
I.M.P.P.

de

I
I

Ș

la
i

Răbdare este, 
pînă cînd ?!dai

In ultimul timp au în
ceput să sosească la re
dacție un mare număr 
de reclamații .yi sesizări 
legate de modul defec
tuos in care sectorul 
J.G.L. Petroșani își în
deplinește obligațiile fa
ță de cetățeni.

Cercetindu-se eu aten
ție cauzele nemulțumi
rilor exprimate de lo
catari, s-a constatat că 
majoritatea lor sînt de
terminate de aceiași 
factori de care ziarul s-a 
ocupat în multe rin- 
duri: lipsa de răspun
dere din partea sala- 
riaților I.G.L., executa
rea unor lucrări de sla
bă calitate, intîrzieri și 
«minări 
purtarea 
drumuri, 
civilizată 
țeni etc. 
tatea acestor 
miri apar în special in 
sezonul friguros, există 
yi probleme nerezolvate 
de ani de zile, menți
nute și la ora actuală.

Să ne referim la un 
singur caz, tipic pentru

nejustificate, 
oamenilor pe 

atitudinea ne- 
față de cetă- 
Dacă majori- 

ncmulțu-

de lu-modul defectuos 
cru al sectorului I.G.L. 
Petroșani Pensionarul 
Alexandru Ivanov, locu
iește in cartierul Aero
port, din luna mai 1961, 
de cînd s-a dat in folo
sință blocul 1 de pe 
strada Unirii. La puțin 
timp după mutarea sa 
in apartamentul 16, e- 
țajul 111. a constatat o 
defecțiune Izi instalația 
de apă caldă care, pro
ducea prin tavan inun
darea apartamentului 
nr. 11. După mai multe 
sesizări făcute către con
ducerea I.G.L. s-au pre
zentat la un moment 
dat la fața locului, doi 
ucenici care au „încer
cat “ să repare defecțiu
nea, dar, găsind proba
bil că e vorba de o trea
bă puțin cam compli
cată, pînă la urmă s-au 
lăsat păgubași. Astfel in
cit, nenorocoșii de la a- 
partamentul 11, au fost 
supuși in continuare, a- 
celorași dușuri nedorite. 
Nu s-au lăsat nici ei, 
bineînțeles, au sesizat

mereu, in fiecare an. 
Ultima sesizare a fost 
la 6 octombrie a. c. și 
iată că in urma acesteia 
au venit, în sfirșit, 2 
muncitori, au depistat 
defecțiunea, au spart pe
retele, mozaicul și ci
mentul din baie, au scos 
conductele de apă și 
peste citeva zile le-au 
înlocuit cu altele noi. 
Au promis apoi că vor 
veni in continuare zi
darii, să refacă mozai
cul și peretele. Aceștia 
însă nu au mai venit. 
Astfel incit Alexandru 
Ivanov și-a dobindit din 
nou ocupație: ori face 
plimbări pînă la I.G.L., 
zilnic, ori dă telefoane. 
Ar fi fost prea frumos, 
să se termine totul cu 
bine. Dar, pînă și cea 
mai răbdătoare răbdare, 
se termină într-o zi. 
Nici lui Alexandru Iva
nov nu i-a mai rămas 
prea multă. Și nici nouă. 
Fapt pentru care invi
tăm pe cei vizați să in 
urgent măsurile cuve
nite.

i-a

C. 11.

UNDE-! ORARUL ?
Există, in' cadrul com

plexului comercial cel 
mare din cartierul „Ae
roport" al Petroșaniului, 
o cofetărie „Carmen". 
Micuță, in general ac
ceptabil aprovizionată 
cu cele necesare unei 
bune desfaceri, satisfă
cător gospodărită și în
grijită. Ceea ce nemul
țumește, insă, pe vizi
tatorii frecvenți ai aces
tei cofetării, nu este 
nici deservirea, nici va
rietatea sortimentelor 
pe care le pot solicita 
și găsi «iei, ci cu totul 
altceva. Ce anume ? La
cătul! Lacătul și... trans
parenta ușii de la in
trare. De ce ? Pentru că, 
dimineața, dacă cum:a 
ai de gind să pășești 
pragul acestei cofetării 
spre a servi, să-i zicem, 
o savarină proaspătă, 
ceea ce te intim piuă — 
cerber neînduplecat — 
este un lacăt mare, „se
rios" fn postura-i de... 
paznic al vinzătoarelor 
care trebăluiesc negră
bite așteptând o... oră 
oarecare. La ce oră ne 
referim ? Dacă am ști, 
am spune-o! E vorba 
de ora deschiderii co
fetăriei, care poate fi

9 — 9,30 — 9,45 — 10 — 
10,10 — 10^0 — 10,30 
(dacă vreți puteți să în
desiți aceste ore „fixe", 
din cinci in cinci î 
nule, sau chiar mai „ 
ghesuite" — dar, 
sigur că 
înseamnă !), in 
de momentul 
una sau alta dintre vân
zătoare, a terminat de 
șters ultimul firicel de 
praf și a dus... mătura 
dincolo. Cindva, pare-se 
exista afișat pe ușă o- 
rarul de „funcționare" 
a cofetăriei. Acum nu 
mai este. O fi fost șters 
— cu cirpa umedă — 
din prea mult zel, de că
tre vreo salariată a co
fetăriei sau (nu ne a- 
inimtim precis...) hirtia 
pe care era notat acest 
orar s-a îngălbenit și... 
piuă vizavi, la librărie, 
e distanță mare ? ! Cert 
e iă orarul trebuie să 
apară. Și tot atit de cert 
e că el va trebui cu 
strictețe respectat. Și cit 
mai urgent, la toate u- 
nitățile de alimentație 
publică nu numai la 
micuța cofetărie „Car
men" din cartierul „Ae
roport".

mi- 
„în- 

vă a- 
același lucru 

funcție 
in care,

Adr. C.

!
sI
I

Leg ia; 20,25 
20,40 Melodii 
Revista șla- 
R adio jur nai;

22,30 Transmisiune directă de 
la Rotterdam. Repriza a 11-a 
a meciului de fotbal Dinamo 
— Feyenoord; 23.15 Concert 
de seară; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

—
J Ia 17 ani, pe 
| vea șc
I mior» 1

viața mereu 
? f« riftilor. II pasionași
■ manenta răspundere m<
Ia lucrătorilor feroviari.

precum în viață mulfoi 
Iruri li se inlimplâ,

nea.
■ rețif,
J tlndrul utecist in dragoste c-
Itemă.

Încadrat perfect in •tnnl 
harnicului colectiv de la rc- 

| rlzia de vagoane din Petro- 
' șan», Simion Benca s-a dă-
E ruit meseriei îndrăgite. De-
I vend un etalon al conștiin- 
Iriozității, chiar și pentru co

legii mai in virstă, cu entu- 
f ziasm, a pășit pe drumul cu- 
Inoașlerii, al asimilării a fot 

ce poate folosi unui om in 
I viață. Școlii profesionale i-a 

urmat liceul seral, iar apoi 
cursurile înaltei calificări in 
munca de lăcătuș la revizia 
de vagoane. Progresele ra
pide înregistrate in activita
tea profesională uu cimentat 
și mai mult convingerea to
varășilor de muncă că lină-

(nd ah sol- 
coala profesională, Si- 
Benea fusese utro' dr 

in alertă a ce-

tjoră 
Dar, 

■ ti- 
pasiu- 

prima dragoste a tlnc- 
s-a transformat și la

riilui revizor, i sp. pot încre
dința lucrări din cele mal 
dificile. Poate tocmai de a- 
ceea prezența lui in sectorul 
„scule-dispozitive și ucrifka- 
toarc" nu este tnltmplătoare. 
Începutul a fost mai greu fn 
noua sp'(ie, S.D.V.-urile sfnt 
foarte complicate și necesită

Revizorul
de vagoane

oaste cunoștințe pentru a pu
tea fi realizate — spunea li
nul din colegii lui Simian 
I3enea. Ajutat cu grijă pă
rintească, de mai experimen
talii tovarăși din atelier, ne
nea a învins dificultățile 
noului debut și iată-l astăzi 
consacrat ca unul din cei mai 
valoroși s.d.u.-iști de unicate, 
nu numai in Petroșani, ci din 
întreaga regională C.F.R. Cum 
o fost posibilă această afir
mare rapidă ?

— In cazul unor oameni cu 
voința și conștiinciozitatea 
lui Simion Benea, orice suc
ces este posibil, ne spunea 
tm . loan Marcu, secretarul co
mitetului de partid de la com
plexul C.F.R. Petroșani. Bă
iatul acesta, a crescut sub 
Of hit noștri muncind cu mul
tă pasiune. Ne bucură fap
tul că el niciodată nu este 
pe deplin mulțumit de ceea 
ce a realizat. întotdeauna 
tinde la obținerea unor re
zultate și mai pretențioase, 
afiirmnd că in muncă, nici
odată nu este bine sd spui că 
ceea cp ai făcut e suficient.

Dar, ascensiunea pe trep
tele afirmării profesionale au 
corespuns cu acelea care poa
te au adus satisfacții din cele 
mai majore revizorului Si- 
mion Benca. Bucurîndu-se de 
încrederea și stima colegilor, 
a fost ales secretar U.TC. 
primit in rindurile partidu
lui, a fost selecționat in lotul 
propagandiștilor, pentru noul 
an de invățăminf politic in 
organizația de partid.

I. MANEA

Unele măsuri pregătitoare, recomandate 
pentru circulația 

autovehiculelor pe timp nefavorabil
(Urmare din pag. 1)

rămîne în pană, sau ar fi pus 
în situația dc derapare, într-un 
loc de unde nu poate ieși cu 
propriul său motor. De aseme
nea, din inventarul echipamen
tului util, nu trebuie să lipseas
că lopata pentru intervenție la 
deszăpezire, sau împrăștierea 
de nisip, trusa de scule etc. U- 
nilățile mari, deținătoare de a- 
utovehicule, cum sînt i I.T.A., 
I.G.C.. s T.R. V, S.U.C.T., T.P.S.P., 
I.L.H.S. și altele au datoria să-și 
^sigure mașinile de serviciu

pentru depanare, astfel incit 
orice vehicul rămas în pană pe 
arterele principale, în localități 
sau în afara lor, să poată fi re
morcat și dus ia garaj.

Un rol important în pregăti
rea conducătorilor auto. înain
te de plecare in cursă. îl ocupă 
informarea acestora asupra con
dițiilor atmosferice. Recoman
dabil este ca în fiecare dimi
neață, datele obținute prin in
termediul buletinului meleo- 
rutier, să fie aduse la cunoș
tința acestora.

Șefii de garaj și revizorii teh-

un nou tip

La Fabrica de mașini cas- 
i îailate ,,23
din Satu Mare a început, de 
la 1 noiembrie, fabricai ia de 
serie a unui nou produs : es
te vorba de noul tip de ma
șină de gătit și încălzit ..Mb 
500". Tot la această între
prindere se produc și sobe
le ..Super'. „Gutin", „Meteor” 
și „Menaj", cunoscute și a- 
preciate în întreaga țară.

Noua sobă de gătit .și în
călzit, care folosește com
bustibil lichid, are parame-

tri termo-tehnicj 
tuturor produselor 
existente pe piața 
are un randament

superiori 
similare 
noastră f 
superior,

și este mai economică dato
rită sistemului de reglare a 
consumului de combustibil 
— numai 0.27 pînă la 0.80 
litri/oră.

Pînă la sfirșitul acestui an 
fabrica de mașini casnice 
„23 August' va produce și 
livra circa 2000 sobe ..Mb 
500*.

nicj au datoria «;ă atragă aten
ția tuturor conducătorilor auto 
înainte de plecare in cursă, a- 
supra condițiilor ce trebuie res
pectate pe traseu făcînd unele 
recomandări chiar pe foile Ce 
parcurs.

Pe lîngă măsurile indicate 
mai sus, se mai cere tuturor 
conducătorilor auto, respectarea 
cu strictețe a regulilor de cir
culație și. în special, a regulilor 
privind pnz ția autovehiculelor 
în timpul mersului, respectarea 
vitezei legale în localități și tn 
afara acestora, a distantei co
respunzătoare în mers față d® 
autovehiculul din față, iar depă
șirile să se facă cu multa pru
dență.

Conducerea autovehiculelor 
pe vreme nefavorabilă, cere, 
așa după cum am arătat, un 
surplus de concentrare, un e- 
fort sporit si pentru faptul că, 
în aceste situații, conducătorii 
auto resimt m-*1 repede obosea
la. Ca o consecință. de': 
pune ca plecarea în cursă, să f® 
facă în condițiile unei perfect® 
odihne, iar pe parcurs pauzele 
pentru odihnă să fie dese.

Prin respectarea indicațiilor 
date mai sus, conducătorii auto 
profesioniști șj amatori, sîn> 
chemați sâ-și aducă 0 contri
buție substanțială la prevenirea 
abaterilor și a evenimentelor 
’-ntiere în sezonul rece.

Ceasornic original
Pensionarul ceferist Dumi

tru Antoniu din Cluj a rea
lizat, după 40 de ani de cău
tări și experimente, un cea
sornic origina], de mare pre
cizie, la care pot fi conecta
te pînă la 1 000 de ceasorni- 
ce-pui. Acest orologiu — cen
trală funcționează pe bază 
de curent continuu și alter
nativ. Modificările de tensi
une pe rețea, ca Și întreru
perile scurte de curent, nu-i 
influențează cu nimic activi
tatea continuă, ireproșabilă.

O dată cu întoarcerea acelor 
ceasornlcului-maină se în
torc, automat, acele tuturor 
ceasornicelor conectate. In
venția ceferistului clujean, 
brevetată de Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci, 
va fi produsă în serie la în
treprinderea de industrie lo
cală Cluj pentru nevoile u- 
nor mari unități industriale, 
stații de cale ferată și pentru 
alte unități.

Aproape trei căsătorii pe zi
(Urmare din pag. 1)

înfloritoare. Din aces
tea, aproape o mie au 
arul loc in municipiul 
Petroșani. Raportind 
la zilele unui an, pu
tem afirma că in anul 
trecut, in Valea Jiului, 
in fiecare zi s-au în
temeiat aproape 
trei familii.

Faptul acesta 
mai mult decît 
cludent. Tinerii 
Jiului — mineri,
structori, intelectuali 
și de alte categorii — 
au asigurate, asemenea 
tineretului din întrea
ga țară, condiții de in
struire, de muncă și

cite

este 
con- 
Văii 
con-

de trai la un nivel 
nevisat în alte vre
muri. Vom lua doar 
citeva exemple pentru 
a susține afirmațiile 
de mai sus. Astfel, in 
municipiul Petroșani, 
la sfirșitul anului șco
lar 1970—1971, funcțio
nau 33 de grădinițe cu 
aproape 2 200 de co
pii. 43 de școli gene
rale și licee de cultu
ră generală cu aproa
pe 23 000 de elevi, 6 
școli profesionale, teh
nice de specializare și 
de maiștri, cu peste 
2 000 de elevi și Insti
tutul de mine cu 1200 
de sludenți. Aceasta 
numai in ce privește

instruirea t ineretului. 
Dar dacă luăm in con
siderare. faptul că din 
cei peste 50 000 de sa- 
lariați din municipiul 
Petroșani, existenți la 
sfirșitul anului trecut, 
marea majoritate sini 
tineri și dacă adău
găm numeroasele insti
tuții de cultură care 
activează aici, von» a- 
vea o imagine cit de 
cit exactă a condițiilor 
deosebite pe care le 
are tineretul acestui 
mare municipiu de a 
se instrui, educa, munci 
și a-și făuri o viață 
materială și spirituală 
la nivelul societății 
noastre socialiste.

Iată că, privind în 
acest context numărul 
mare al căsătoriilor 
din anul trecut in mu
nicipiul Petroșani, fap
tul nu ne mai apare 
surprinzător. Socialis
mul a dat tineretului 
patriei noastre posibi
lități depline de afir
mare și viață. înteme
ierea a tot mai multe 
familii, care au asigu
rate condiții de dez
voltare și înflorire, 
este deci un fenomen 
firesc in societatea 
noastră, urinare a ri
dicării necontenite a 
nivelului material și 
cultural al întregului 
popor.

mineri/

I
Is
ȘII
i
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Răspundem
cititorilor
• DIMOFTE C. ANTO- 

CIIE, VULCAN. Conform ar
ticolului 2 din Decretul 
285/1960, așa cum a fost mo
dificat în 1971, alocația de 
stat se plătește începînd cu 
data de 1 septembrie 1971, 
pentru copii pînă la vîrsta 
de 16 ani. Cum al doilea fiu 
al dv. a împlinit la data de 
31 august 1971, 16 ani, nu 
mai puteți primi alocație de 
stat pentru el.

• ANONIM. PETRILA. A- 
dresațî critici vehemente vîn- 
zătorilor de la magazinul ar. 
44 din Petrila și ne cereți să 
vă publicăm „opinia". Am 
face-o dar... cine răspunde 
de cele afirmate ? Dacă a- 
devărul e cel relatat, de ce 
nu aveți curajul să... ieșiți 
din anonimat ?

• ELENA DUGHEAN, PE
TRILA. Conform articolului 
4 din Legea 285/1960, in ca
zul părinților divorțați, da
că numai unul dintre ei lu
crează, beneficiar al alocați
ei de stal pentru copii este 
acesta. Alocația se trimite 
de către unitatea unde lu
crează, părintelui căruia i s-a 
încredințat copilul. Deci, fos
tul d-voastră soț va trebui 
să ceară unității unde lu
crează să i se întocmească 
dosar pentru alocație, îfflru- 
cit el are dreptul la aceasta 
iar unitatea o să v-o trimi
tă.

• VASILE TERENTICA. 
PETRILA. Am primit scrisoa
rea dv. în care exprimați calde 
mulțumiri medicilor Mihai 
Banacu și Nicolae Daniel ca
re v-au ajutat pentru re£a - 
cerea sănătății. Consemnînd 
aceste rînduri, considerăm că 
v-am îndeplinit rugămintea.

• TUDOR CH1RIAC, PE
TRILA i Pensia de întreține
re stabilită pentru cej patru 
copii, este în conformitate 
cu prevederile articolelor 86 
și 94 din Codul familiei, în 
raport cu veniturile dv. și cu 
nevoile copiilor. In caz du 
boală, de micșorare a veni
turilor, sau dacă unu] din 
copii începe să lucreze unde
va, ori devine major, aveți 
dreptul să cereți judecători
ei reducerea pensiei, sau sis
tarea ei, după caz.

In ce privește plîngerea dv. 
împotriva contabilului șef. 
este neîndreptățită. Acesta u 
procedat legal in ambele ca
zuri.
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Sosirea in Capitală 
a primului ministru 

al Maltei
președintele Consiliului dc Mi
niștri șj de soția sa.

Pe aeroport ernu arborate 
drapelele de stat ale României 
și Maltei

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Pri
mul ministru al Maltei, Dom 
Mintoff. și președintele Con

siliului de Miniștri al Re- 

Gheorghc Mnurer, au trecut în 
revistă garda militară de o- 
noarc aliniatft pe aeroport.

Premierului maltez i-au fost 
prezentate persoanele oficiale 
venite in întâmpinarea sa. A 
urmat, apoi, defilarea gărzii de 
onoare Au fost oferite buchete 
de Cori.

(Agcrpres)

Vizită protocolară
Marți dupâ-amiază, primul 

ministru al Maltei, Dom Min- 
toff. a făcut o vizită protocolară 
președintelui Consiliului de Mi
niștri ai Republicii S<>; ialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

Intre premierul român și pre
mierul maltez a avut loc o con
vorbire cordială.

■La întrevedere au luat parte

persoane oficiale române și 
malteze.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer 
a oferit un dineu în cinstea pre
mierului Dom Mintoff. Cei doi 
șefi de guverne au rostit toas
turi.

(Agcrpres)

Sosirea la Tel Aviv a președinților 
Senegalului, Camerunului, Nigeriei 

și Republicii Zair
TEL AVIV 2 (Agcrpres). — 

Președinții Leopold Sedar Sen- 
ghor (Senegal), Ahmadou Ahid- 
|o (Camerun). Yakubu Goxvon 
(Nigeria) și Joseph Mobutu (Re
publica Zair), membri ai sub
comitetului Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) însărci
nați cu facilitarea soluționării 
pe calc pașnică a crizei din 
Orientul Apropiat, au sosit 
marți la Tel Aviv pentru con
vorbiri cu oficialitățile israe- 
liene, transmit agențiile Reu
ter și France Presse.

Hotărârea Organizației Unită
ții Africane de a-și aduce con
tribuția la facilitarea unei so
luționări pașnice a conflictu

lui din Orientul Apropiat a fost 
adoptată în cadrul reuniunii la 
nivel înalt din iunie a. c., de la 
Addis Abeba. In acest scop, a 
fost instituit un comitet alcă
tuit din zece șefi de stat și în
sărcinat să angajeze un dialog 
direct cu Cairo și Tel Aviv. 
Comitetul, reunit în luna au
gust la Kinshasa, a desemnat 
pe șefii de stat ai Senegalului, 
Camerunului, Nigeriei și Re
publicii Zair să viziteze Israe
lul și Republica Arabă Egipt.

După cum a anunțat agen
ția MEN, membrii subcomite
tului O.U.A. vor face, între 4 și 
7 noiembrie, o vizită în capi
tala Republicii Arabe Egipt.

Lectorat de limba și literatura 
română la Graz

VIENA — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite i In marele centru u- 
niversitar din Graz, care a săr
bătorit anul acesta 300 de ani 
de existență, a fost inaugurat 
un lectorat de limbă și literatu
ră română.

In fața asistenței, formată 
din studenți și cadre didactice, 
Vasile Șerban, profesor la lec
toratul de limbă română de pe 
lingă Universitatea din Viena, 
a prezentat referatul „Condițiile 
istorice în care s-au format 
poporul român și limba sa", 
după care a urmat prima lecție 
de fonetică.

Intr-o scurtă alocuțiune, prof, 
dr. H. J. Simon, directorul Ins
titutului de filologie romanică 
din Graz, a urat succes deplin 
noului lectorat, care — a spus 
el — .va contribui la cunoaș
terea unei arii lingvistice foar
te interesante, precum și a unui 
popor înzestrat și harnic, care 
se manifestă activ și pozitiv pe 
arena internațională*. Alocu
țiunea s-a încheiat cu urarea, 
rostită în românește — „Bun 
venit limbii române între su
rorile ei de la Institutul de 
romanistică al Universității din 
Graz".

Guvernele R.P. Chineze

au
și Republicii Peru 

hotărît să stabilească
relații diplomatice

PEKIN 2 
concordanță 
galitâții în drepturi a statelor, 
neamestecului în treburile in
terne, neagresiunii reciproce, co
existenței pașnice și respeotu- 
lui reciproc al suveranității, in
dependenței și integrității teri
toriale, guvernul R. P. Chineze 
și guvernul Republicii Peru au

(Agerpres). — In 
cu principiile c-

hotărât să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă 
— se subliniază Într-Un comu
nicat al celor două guverne, di
fuzat de Agenția China Nouă.

Republica Peru, menționează 
comunicatul, recunoaște guver
nul R- P. Chineze ca singurul 
guvern legal al Chinei.

Camera Reprezentanților 
din Columbia s-a pronunțat pentru 

stabilirea de relații diplomatice, 
economice și culturale 

cu R.P.D Coreeană

Componența 
delegației 

R.P. Chineze 
la cea de-a 26-a

sesiune 
a Adună rii 
Generale 

a O. N. U.

SESIUNEA CONSILIULUI
F. A. O

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Premiul Nobel pentru fizică pe 
anul 1971 a fost atribuit marți 
profesorului Dennis Gabor de la 
„Imperial College of Science 
and Technology" din Londra, 
pentru „inventarea metodei ho
lografice", folosită în produce-

rea imaginilor tridimensionale.
In aceeași zi, a fost decernat 

premiul Nobel pentru chimie 
pe anul 1971 savantului cana
dian dr. Gerhard Herzberg, pen
tru „contribuția sa la cunoaș
terea structurii electronice și 
geometriei molecylelor, îndeo
sebi a radicalilor liberi".

I
I

I
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PHENIAN 2 (Agcrpres). — A- 
genția A.C.T.C. anunță că, po
trivit unei informații provenind 
din Bogota, Camera Reprezen
tanților din Columbia, aflată 
în sesiune, a adoptat în una
nimitate o propunere prezentată 
de Comisia pentru problemele 
externe a parlamentului pri
vind stabilirea de relații diplo
matice, economice și culturale 
cu Republica Populară Demo
crată Coreeană. Cu același pri
lej. deputății columbieni, ana- 
lizînd raportul cu privire la vi
zita întreprinsă la Phenian de o 
delegație parlamentară colum- 
biană, condusă de Gilberto Za
pata Isaza, prim-viceprcședinte 
al Camerei Reprezentanților, a 
aprobat textul unei scrisori în 
care invită Prezidiul Adunării

Populare Supreme a R.P.D. Co
reene să trimită o delegație în 
Columbia.

♦-------

Greva
națională 

a minerilor
din S.U.A
continuă

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Greva națională a celor 
80 000 de mineri din S.U.A. 
a intrat în a doua lună. Tra
tativele între sindicate și pa
tronat sînt, în continuare, în 
impas din cauza refuzului 
acestuia din urmă de a sa
tisface cererea minerilor pri
vind încheierea unor noi con
tracte colective, care să pre
vadă îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de trai.

DIN PRESA STRĂINĂ
„Opoziția față de Piața comună 

cîștigă teren“
fost obținute de partidele 
care se opun aderării Ia 
Piața comună. In Norvegia, 
sufragiile au fost favorabile 
Partidului de centru (agra
rian) al fostului prim-minls- 
tru, Per Bortea, iar în Da
nemarca, socialiștii populari 
au reușit să-și întărească po
zițiile, ambele formațiuni po
litice făcîndu-se ecoul împo
trivirii alegătorilor față de 
aderarea la Piața comună. 
Activitatea mișcării norve
giene împotriva aderării țării 
la C.E.E., foarte bine orga
nizată, este pusă în legătură 
cu faptul că procentajul par
tizanilor aderării la Piața co
mună a scăzut în Norvegia 
de la 51 la sută în 1970 la 
18 'la sută ân 1971. In Dane
marca și Suedia, comitetele 
„anti-C.E.E." și „grupurile de 
lucru", formate din membrii 
diferitelor partide și organi-

Acțiunile de protest împo
triva Pieței comune capătă 
forme și dimensiuni noi în 
țările scandinave, unde, în 
cursul ultimelor luni, parti
dele și grupările care se o- 
pun acestui organism vest- 
european și-au intensificat 
activitatea. Tot mai mulți ce
tățeni din țările nordice își 
dau seama că, o dată înglo
bate în Piața comună, țările 
lor vor pierde, puțin cite pu
țin, identitatea specifică și, 
în același timp, libertatea 
de acțiune.

Recentele consultări electo
rale — pentru Parlamentul 
danez și municipalitățile nor
vegiene — au scos în evi
dență nemulțumirile alegăto
rilor față de încercările de 
aderare la C.E.E. Nu este 
deci de mirare că, în cadrul 
scrutinurilor, cele mai impor
tante câștiguri de voturi au

zații profesionale, se stră
duiesc să impeidi.ee o alătu
rare a țărilor lor la Piața co
mună. In Suedia, din „gru
pul de lucru" intitulat „Re
zistența față de C.E.E.", care 
activează inclusiv în rându
rile Partidului social-demo
crat, fac parte membrii „Li
gii Tinerilor Socialiști" și nu
meroși membri al partidului 
din circumscripțiile Stock- 
holmului.

In cursul unei conferințe 
a reprezentanților diferitelor 
grupări profesionale din ță
rile scandinave, reuniți în 
orașul suedez Lund, a fost 
votată o moțiune care chea
mă toate organizațiile mun
citorești să participe mai ac
tiv la lupta împotriva ade
rării la C.E.E.

(„COMBAT")

O experiență mult prea riscantă"V
Hotărârea Statelor Unite de 

a efectua cea mai mare ex
periență nucleară subterană 
a lor de pînă acum, care va 
consta în detonarea unei în
cărcături de cinci megatone, 
constituie o știre de rău au
gur. Experții în problemele 
mediului înconjurător au lup
tat energic pentru a deter
mina Comisia americană pen
tru Energia Atomică 6ă re
nunțe la explozia acestei te
ribile bombe, cu atît mai 
mult cu cit zona aleasă este 
Insula Amchitka, situată în 
centrul „centurii seismice a 
Aleutinelor". Este posibil ca 
insula Amchitka să ofere o 
distanță sigură pentru 6.U.A., 

>area, aici, a experien-

țoi, provoacă o profundă neli
niște în rândul canadienilor- 
și japonezilor, care &-au ală
turat protestelor specialiștilor 
în problemele mediului în
conjurător.

Opoziția fermă a _ opiniei 
publice, sprijinită de hotărâri 
judecătorești, a cauzat o se
rie de amînări succesive ale 
testului, iar adversarii aces
tuia nu s-au declarat învinși.

Explozia nucleară va da 
naștere unei cantități de raze 
X de o intensitate distruc
tivă înfricoșătoare. După toa
te probabilitățile, atomiștii a- 
inericani nu sînt siguri dacă 
testul se va desfășura con
form calculelor. Un fapt est©

cert însă i nici un om de ști
ință nu .poate oferi asigurări 
absolute asupra efectelor eli
berării unei cantități de ener
gie atât de Imense într-o zo
nă de frecvente mișcări seis
mice. Principalul pericol ar 
consta în fisurarea suprafe
ței insulei, ceea ce ar duce la 
infectarea radioactivă a zo
nei. Acest lucru s-a întâmplat 
deja în alte cazuri. Dar, în 
afara riscurilor pe care le 
comportă .pentru sănătate, e- 
miterea unor radiații în a- 
fara granițelor proprii vio
lează acordurile în materie 
încheiate pînă în prezent.

(„THE TIMES")
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Fondul O.N.U. 
pentru dezvoltare

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Luni seara, 119 țări membre ale 
O.N.U. s-au angajat să verse în 
total • 172 700 000 dolari la fon
dul O.N.U. pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.).

Cînd și restul țărilor membre 
ale O.N.U. își vor anunța con
tribuția la acest program, prin
tre care Statele Unite ale Ame
rica și Japonia, se apreciază 
că acest fond ar putea să a- 
tingă cifra de 265 
dolari pentru anul

Pentru anul în 
fond a fost de 240 
dolari.

PEKIN 2 (Agerpres). — 
Ministrul ud-interim al afa
cerilor externe al R.P. Chi
neze Ci Pîn-fci, a trimis un 
mesaj secretarului general al 
Națiunilor Unite. U Thant, 
în care îl informează despre 
componența delegației Chinei 
la cea de-a 26-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
Șeful delegației este Ciao 
Kuan-hua, ministrul adjunct 
al afacerilor externe, iar 
Huan Hua. adjunctul șefu
lui delegației.

Totodată, ministrul ad-ln- 
terim al afacerilor externe al 
Chinei a informat pe secre
tarul general al O.N.U. că 
Huan Hua a fost numit re
prezentant permanet al R- P- 
Chineze * "
curitate, 
dor.

Data 
se arată în mesajul difuzat 
de agenția China Nouă, va fi 
anunțată ulterior.

ROMA 2 — Corespondentul 
Agcrpres, N. Puicea transmite ; 
La Roma s-a deschis cea dc-a 
57-a sesiune a Consiliului Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O). Din Republica Socialis
tă România, la lucrări ia parte 
o delegație condusă de Filip 
Tomulcscu, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor.

Actuala sesiune a Consiliului, 
avînd ca scop principal pregă
tirea conferinței ordinare a 
F.A.O. ce își începe lucrările la 
Roma la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, are înscrise pe ordinea 

de zi — obiectivele progra-sa

mtilui alimentar mondial, pro
gramul de activitate și bugetul 
F.A.O. pe 1972—1973, planul do 
lucru pe termen mediu (1972— 
1977), probleme ale produselor 
agricole de bază.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor asupra raportului Co
mitetului produselor, șeful de
legației române a subliniat ne
cesitatea Ca F.A.O. să inițieze 
activități mai concrete pc plan 
mondial In direcția promovării 
unei cooperări largi între toate 
țările, indiferent de sistemul lor 
social-economic, și pentru în
lăturarea restricțiilor și barie
relor care impietează asupra 
desfășurării schimburilor co
merciale ca factor al dezvol
tării.

ECHIPE
ROMANEȘTI
IN CUPELE

CONTINENTALE

în Consiliul de Se- 
cu rang de ambasa-

plecării delegației,

milioane de 
1972.
cure, acest 

milioane de

Urmările puternicului 
uragan care a bîntuit 

indian Orissastătu
DELHI 2 (Agcrpres). — Po

trivit unui bilanț provizoriu, 
transmis luni seara de agen
țiile de presă, peste 5 000 de 
persoane și-au pierdut viața

cauza puternicului uragan

Comunicatul comun semnat la 
încheierea vizitei 

a delegației 
guvernamentale

HANOI 2 (Agerpres). — A- 
genția VNA a difuzat comuni
catul comun semnat la încheie
rea vizitei în R.D. Vietnam a 
delegației de partid și guver- 1 
namentale a R.P.D. Coreene,

in R. D. Vietnam 
de partid și 
a R.P.D. Coreene

I

LIMA

Dezbaterile reuniunii
grupului „celor 77"

L1MA 2 (Agerpres). — In ca
drul dezbaterilor reuniunii la 
nivel ministerial a grupului „ce
lor 77" de la Lima, sînt rele
vate, în continuare, atît nece
sitatea efortului național in 
procesul dezvoltării, cit și în
semnătatea stabilirii unor rapor
turi mai echitabile între țările 
dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor plenare, ministrul e- 
tiopian al comerțului, Ketema 
Yifru, a declarat că țările în 
curs de dezvoltare trebuie să 
urmeze propria lor cale în e- 
dificarea unei economii de sine 
stătătoare, concomitent cu efor
turile pentru obținerea unui tra
tament care să stimuleze dez
voltarea acestor țări.

Ministrul iranian al econo- 
nomiei, Hushang Ansary, s-a 
pronunțat pentru aplicarea fer
mă a normelor internaționale 
în schimburile comerciale. El a 
criticat practicile arbitrare in
stituite în raporturile cu țările 
în cure de dezvoltare' de unele 
țări occidentale, care „adoptă 
o politică discriminatorie și mă
suri în detrimentul comerțului 
internațional". El a relevat, în 
context, că țara sa a înregis
trat anul trecut un deficit al 
balanței comerciale ... ......
Pieței comune de peste. 500 dc 
milioane dolari. „Dacă acest 
curs va fi menținut, a spus el, 
deficitul balanței noastre co
merciale cu aceste țări va a- 
tinge în 1978 cifra de 1,2 mili
arde dolari, situație care, sub

cu țările

nici un motiv, nu poate fi to
lerată".

In cuvîntul său. ministrul de 
externe al Cubei, Râul Roa, 
după ce și-a exprimat satis
facția pentru invitarea țării 
sale la lucrările grupului „ce
lor 77", s-a pronunțat în fa
voarea organizării unei confe
rințe în problemele monetare 
cu participarea tuturor state
lor interesate. El a relevat că 
„actuala criză a sistemului mo
netar interoccidental este rezul
tatul politicii discriminatorii a 
marilor puteri capitaliste, în 
primul rând a S.U.A.". Subli
niind că instituirea de către 
Administrația americană a su
prataxei de 10 Ia sută la im
porturi afectează îndeosebi co
merțul țărilor în curs de dez
voltare, el s-a alăturat cereri
lor ca această măsură să fie 
anulată. Sprijinind hotărârile a- 
doptate într-o serie de țări în 
vederea restabilirii controlului 
național asupra bogățiilor de 
bază, ministrul de externe a! 
Cubei a declarat că statele în 
cure de dezvoltare au dreptul 
și datoria de a acționa în aceas
tă direcție și a lichida influ
ența monopolurilor străine.

Dezbaterile ce se desfășoară, 
concomitent, în comisiile de lu
cru ale reuniunii se află în 
faza elaborării finale a docu
mentelor ce vor fi supuse plc- 
numului conferinței. Printre a- 
ceste documente figurează și o 
rezoluție care cheamă Statele 
Unite să anuleze suprataxa pe 
importurile provenite din țările 
ir. curs de dezvoltare.

condusă dc Pak Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului dc Miniștri.

Denunțînd războiul de agre
siune dus de S.U.A. în Indo
china, părțile — se arătă în co
municat — cer ca imperialiștii 
americani să înceteze interven
ția, să retragă total și fără con
diții trupele americane și sate
lite din țările Indochinei, lă- 
sînd popoarele fiecărei țări să-și 
rezolve singure problemele, fă
ră amestec străin. S.U.A. tre
buie să pună capăt definitiv 
tuturor actelor care încalcă su
veranitatea și securitatea R.D. 
Vietnam. In comunicat se ex
primă sprijinul pentru lupta 
justă a popoarelor laoțian și 
khmer. Este condcininată clica 
Pak Cijan Hi, cure a trimis in 
Vietnamul de sud zeci de mii 
de ‘ r cri sud-coreeni.

Poporul vietnamez și guver
nul R.D. Vietnam, se arată în 
comunicat, sprijină pe deplin 
poziția justă a guvernului 
R. P.D. Coreene îndreptată că
tre unificarea pașnică a Co
reei, pe baze democratice și fă
ră vreun amestec din afară.

din 
care a bîntuit, Ia sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în statul indian 
Orissa, de pe coasta de est a 
Indiei. Șeful guvernului 
tui stat, Biswanath Das, 
nunțat că cel puțin patru mi
lioane de locuitori au fost a- 
fectați de acest dezastru. Tot
odată, agențiile de presă men
ționează că cele mai grele pa
gube s-au produs în zona Cu
ttack ;1 statului Orissa, situată 
la 350 kilometri sud de Calcu
tta, în districtele Kendrapara, 
Jaipur și Cuttack Sadar. Au 
fost luate măsuri pentru aju
torarea linîstraților.

---------

aces- 
a a-

o
a

declarație»

Comitetului
special al O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 2 (Ager
pres). — Comitetul special al 
Adunării Generale a O.N.U. 
pentru problemele apartheidu
lui a dat publicității o declara
ție în care, denunțând condam
narea la cinci ani închisoare a 
unui preot anglican din Johan
nesburg, reclamă efectuarea li
nei anchete judiciare interna
ționale asupra torturării deținu- 
ților din închisorile sud-africa- 
ne. .Sentința pronunțată la 
Johannesburg, se arată în de
clarație, demonstrează hotărîrea 
regimului sud-african de a în- 
năbuși orice opoziție față de 
politica rasistă*. Documentul 
citează cîteva cazuri de deces 
al unor deținuți aflați în curs 
de interogare de către poliție.

• Intr-un raport publicat 
Washington, John Basil 

Utley, reprezentantul Camerei 
de Comerț nord-american la 
Lima, apreciază că Peru abor
dează problemele sale econo
mice Și sociale într-o manieră 
pozitivă și constructivă.

„Guvernul peruan se bucură 
de un larg sprijin popular in 
eforturile sale de a ameliora 
condițiile de trai ale poporu
lui, se 6pune în raport. In anul 
1970, Peru s-a aflat printre pri
mele trei națiuni latino-ameri- 
cane care au înregistrat o evl-

dentă creștere a puterii econo
mice, prin sporirea produsului 
național brut cu 7,3 la sută".

O Partidul Dreptății, majori
tar în Parlamentul turc, a re
venit în noaptea de luni spre 
marți asupra hotărârii sale din 
5 octombrie de a-i retrage pe 
cei cinci miniștri ai săi din 
guvernul lui Nihat Erim. A- 
ceastă hotărâre deschide calea 
unei reglementări a etapei acu
te a crizei din Turcia, se a- 
preciază în cercurile politice 
de la Ankara.

# Antonio Ruiz Villalba, 
împușcat în abdomen la 18 oc
tombrie în timpul represiuni
lor polițienești împotriva mun
citorilor de la uzinele spanio
le SEAT, a încetat din viață de 
pe urma rănilor provocate. 
Villalba este al optulea mun
cilor ucis de poliție în Spa
nia în ultima perioadă. Este 
de așteptat, relevă agenția U- 
nited Press International, ca 
moartea sa să genereze noi 
acțiuni de protest și revendi
cative la Barcelona și în alte 
orașe spaniole.

Cu ani in urmă a fost 
adus la Tokio, de la un 
tirg din Anglia, un au
tobuz cu etaj. In pre
zent acesta este folosit 
la Tokio ca restaurant; 
partea de jos este folo
sită ca bucătărie și par
tea de sus este restau
rantul propriu-zis, cu 28 
de locuri.

In foto: Autobuzul 
restaurant din Tokio.

• In Uniunea Sovietică a 
fost lansat marți satelitul ar
tificial al Pămîntului „COS
MOS 454". Aparatele aflate la 
bordul satelitului funcționea
ză normal, menționează agen
ția TASS.

• Populația Marocului se ri
dică în prezent la aproximativ 
15,4 milioane de locuitori, indi
că rezultatele recensămîntului 
populației efectuat în luna iu
lie a.c.

Cel mai mare oraș aj țării 
răinîne, în continuare Casa
blanca, a cărui populație este de 
1,5 milioane locuitori.

ROAM 2 (Agerpres). — La 
sediul „Centrului internatio
nal de artă* din Genova a 
avut loc inaugurarea unei 
expoziții românești de grafi
că, în cadrul căreia expun 
— circa 70 de lucrări — mai 
mulți tineri graficieni ro
mâni. Inaugurarea expoziției 
a fost făcută de prof. Emilia 
Mazza, directoarea centrului, ' 
și de prof. Alexandru Bălăci, 
directorul „Bibliotecii române 
din Roma". Au fost prezenți 
prefectul Genovei, dr. Pietro 
Rizzo, oficialități locale, oa
meni de cultură și artă, zia
riști.

• Luni a avut loc o reuniu
ne a cabinetului britanic, pre
zidată de premierul Edward 
Heath, consacrată examinării 
situației din Irlanda de nord. 
In cercurile oficiale din Lon
dra se apreciază că 
nu intenționează să procedeze 
la adoptarea unor măsuri ime
diate în ce privește situația din 
Ulster, unde conflictele de stra
dă au cunoscut o nouă recru
descență. Pentru început, adau
gă agenția France Presse, gu
vernul conservator este preo
cupat de determinarea cu certi
tudine a responsabilităților fa
ță de incidentele din Ulster,

guvernul

3 noiembrie : o zi de mari 
emoții pentru iubitorii fot
balului din țara noastră. Pa
tru echipe românești — U.T. 
Arad, Rapid, Steaua și Di
namo București — sînt che
mate să susțină astăzi un e- 
xamen dificil in competițiile 
continentale.

Dacă Dinamo, invinsă in 
meci tur pe teren propriu cu 
3—0, practic nu mai are șan
se de calificare. în schimb 
celelalte trei formații ne pot 
oferi mari satisfacții prin re
zultate care să le asigure ca
lificarea în turul trei, fază 
rareori atinsă in anii trecuți 
de formațiile noastre. Desi
gur fotbalul este un sport 
capricios in care surprizele 
apar acolo unde nu te aștepți. 
Dar ar fi greu dc presupus 
că echipa U.T. Arad (califi
cată in turul II în dauna for
mației Austria Salzburg) să 
nu reușească această fru
moasă performanță. După ce 
în jocul tur, fotbaliștii ară
deni au obținut un prețios 
rezultat de egalitate (1—1) la 
Walbrzych in compania for
mației Zaglebie, in meciul de 
astăzi ei vor evolua pe teren 
propriu in fața inimoșilor su
porteri și, probabil, nu vor 
pierde ocazia să adauge încă 
un rezultat de valoare celor 
obținute în ultimul timp. Ii 
recomandă pentru aceasta 
forma constant bună din ul
tima vreme, care le-a adus 
și poziția de lider in cam
pionatul diviziei A, precum 
și jocul de o bună valoare 
tehnică și de un accentuat 
spirit ofensiv. Cu o linie de 
atac in care joacă tinerii, dar 
valoroșii Broșovschi și Kun 
II, cu un coordonator de ta
lia lui Domide și cu o apă
rare fermă, în care trioul 
Petescu — Pojoni — Lcreter 
este totdeauna la post, for
mația arădeană nu poate pier
de in mod normal calificarea 
în turul III al „Cupei 
U.E.F.A.".

Și cea de-a doua echipă 
românească participantă la 
„Cupa U.E.F.A.", Rapid Bu
curești, pornește cu șanse a- 
preciabile de calificare in 
meciul ce-1 susține la Var
șovia cu formația poloneză 
Legia. La adăpostul unui scut 
de 4 goluri, jucătorii feroviari 
se deplasează in capitala Po
loniei ca favoriți. Dar știut 
fiind că formația poloneză 
este redutabilă pe teren pro
priu (sîmbăta trecută în ca
drul „Cupei Poloniei" a în
vins cu 5—2 pe divizionara 
Anstal Mielec) fotbaliștii de 
la Rapid nu se pot socoti ca
lificați apriori. Nu trebuie ui
tat că fotbaliștii polonezi — 
după cum declară antreno
rul lor Chruscinski — își joa
că în această partidă „ultima 
șansă" și, deci, vor face tot 
posibilul pentru a remonta 
handicapul celor patru goluri 
primite la București. Noi cre
dem insă că apărarea imedia
tă a formației române, în 
frunte cu internaționalii Ră- 
ducanu, Lupescu și Boc, aju
tată la mijlocul terenului de 
excelentul Dumitru, va ști să 
tempereze elanul gazdelor și 
să realizeze un rezultat care 
să-i asigure calificarea.

Echipa Steaua București, 
calificată în turui secund al 
„Cupei Cupelor" în urma u- 
nei evoluții neconcludenle 
(0—0 și l—o cu f. c. Hi
bernians Malta), a realizat 
una din surprizele turului 
doi, invingind in deplasare m 
1—0 cunoscuta formație F. C. 
Barcelona. In jocul de astăzi 
de pe stadionul .23 August", 
fotbaliștii de la Steaua vor 
trebui să joace la cea mai 
înaltă valoare pentru a tace 
față replicii puternice pe ca
re, mai mult ca sigur, le-o va 
da formația cunoscutului an
trenor Michels. Echipa spa
niolă, avînd in componența 
sa citcva individualități re
marcabile (Duenas, Gallego, 
Marcial și Sadurni) vine la 
București să se revanșeze 
pentru eșecul de la Barcelona- 
In acest meci linia de atac 
a steliștilor, punctul forte al 
echipei, va trebui să țină cit 
mai mult posibil sub presiu
ne echipa oaspete pentru a 
nu lăsa acesteia timp sufi
cient de a-și organiza acțiu
nile ofensive. Și aceasta este 
posibil datorită vervei arătate 
în ultimele jocuri de Iordâ- 
nescu, Aelenei, Năstase și 
Marcu.

Deci, astăzi, milioanele de 
admiratori ai jocului cu ba
lonul rotund din țara noas
tră. vor fi alături do cele 4 
echipe in lupta pentru califi
carea în turul trei al cupelor 
europene.

(Agerpres)
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