
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

EB ■■■RaiSBRBBDaailSIIHai!

I Partidului 
a primit 
Partidului 

care face o 
noastră, la in*

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

PLENARA COMITETULUI CENTRAL

W/////Z///////////7////////////////////////

VALENȚE ALE
PROGRAMULUI

AU
OREDE 6ș

PLANUL s

ANUAL $

rrămintataLA BRICHETE
■

a-

în

o 
de

D
S

B 
□
E 
a
B
G 
□

B
B
3
a□

în 
in

C. H. 
I. I.

I

ÎN GRAIUL CIFRELOR

ÎNDEPLINIT

Intr-o scrisoare trimisă redac
ției, corespondentul nostru de la 
Pe: Emiiian Doboș, ne relatea
ză despre un valoros succes înre
gistrat in munca vrednicului co
lectiv

o- 
,a- 
in

ȘI GÎNDURILOR

lii ziua de 15 decembrie a. c., a avut 
loc Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. La lucră
rile plenarei au participat, ca invitați, 
miniștri și alți conducători ai institu
țiilor centrale de stat, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.. membrii Colegiului 
Central de partid, redactori șefi ai 
presei centrale.

Plenara a dezbătut planul de dez
voltare economică și socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1972, 
actualizat pe baza propunerilor rezul
tate în urma analizelor care au avut 
Loc în întreprinderi, centrale economi
ce. ministere, precum și proiectul Bu
getului de Stat al Republicii Socia
liste România pe anul 1972, pe care

lc-a aprobat și a decis să fie supuse 
spre legiferare Marii Adunări Națio
nale.

Plenara a aprobat, de asemenea, 
proiectul de Hotărîre cu privire la 
activitatea organelor și organizațiilor 
de partid în înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului.

La dezbateri au participat tovarășii 
Mihai Marinescu, Constantin Drăgan, 
Mihail Florescu, Ioachim Moga, loan 
Avram, Gheorghe Homoștean, Angelo 
Miculescu, Ion Crăciun, Nicolae Tă- 
bîrcă, Nicolae Bozdog, Gheorghe Năs- 
tase.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

a primit delegația
Partidului Comunist Italian

il Nicolae C 
general nl

Român, 
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Tovar..,

Comunist 
miercuri
Comunist 
vizită In 
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Delegația este formată din to
varășii Ugo Pccchioli, membru 
al Direcțiunii și al Biroului 
Secretariatului ale P.C.I., și Ro
dolfo Mcchini, adjunct al șefu-

lui Secției Externe a C.C. al 
PCI.

La primire nu participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru a) Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. *~ 
fan Andrei, , 
șef dc secție la

Cu acest
Ugo Pccchioli a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
conducerii Partidului Comunist 
Român un salut tovărășesc din 
partea tovarășilor Luigi Longo, 
secretar general al PC I. En
rico Berlinguer, vicesecrctar 
general al P.C.I. și a celorlalți 
tovarăși din conducerea P.C. 
Italian.

Mulțumind călduros, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a trans
mis, în numele său și al con
ducerii partidului nostru, urări 
dc sănătate și noi succese to
varășului Luigi Longo și sa-

al P.C.R., Ștc- 
prlm-ndjtinct de 

‘ C.C. al P.C.R. 
prilej, tovarășul

lutâri tovărășești tovarășului 
Enrico IJcrlinguer. celorlalți to
varăși din conducerea P.C. Ita
lian.

In cadrul convorbirilor s-a 
realizat o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupă
rile actuale ale celor doua 
partide și s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții internațio
nale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Irt cursul Intîlnirij sn relie
fat cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian și a 
fost exprimată hotărîrea comu
nă a celor două pertide de a 
întări și în viilor raporturile 
dc prietenie, colaborare și soli
daritate internaționaliste exis
tente între ele.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

RECICLAREA
cerință a progresului

Preparatorii 
de la Petrila

I
1
ș 

in munco vrednicului co- £ 
il preparatorilor din locali- 5 

iote. In dimineața zilei de 9 de- 
cembrie in instalațiile sectorului Ș 
de prelucrare al preparaliei Pe- Ș 
trila au fost produse ultimele can- 5 
tități de brichete de cărbune din $ 
planul pe acest an. In perioada Ș 
1 ianuarie — 9 decembrie 1971,
colectivul de muncitori ol sectoru- 5 
lui de prelucrare a produs su- § 
p'imentor prevederilor de plan o Ș 
cantitate de peste 30 000 tone 
brichete, ca urmare o valorifică- 
rif mai eficiente a potențialului Ș 
tehnic și organizatoric al secto- Ș 
rului. a resurselor colectivului. Fo- 
losirea roțională a instalațiilor de Ș 
uscare și brichetare, sporirea de- Ș 
bitului orar al acestor instalații. 5 
efectuorea lucrărilor de întreținere 
o utilajelor la nivel calitativ su- § 
perior. orgonizorea mai judicioa- Ș 
să a schimburilor și echipelor și Ș 
întărirea asistenței tehnice Io fie- S 
care loc de muncă, ridicarea con- 
tinuă a pregătirii profesionale o 
fiecărui muncitor sînt doar cițivo § 
din factorii principali care au 5 
exercitat un rol hotăritor în obți- Ș 
nereo succesului. Ș

Semnificativ despre efectul o- 5 
cestor preocupări majore din co- $ 
lectivul preparatorilor petrileni - Ș 
de ridicare pe noi trepte ale va- 
lorii calitative și eficienței a in- $ 
tregii octivități de producție - Ș 
este și faptul că s-a reușit să se Ș 
asigure brichetelor de cărbune o 
coeziune mai mare cu 3 procente § 
decit indicele de rezistență plani- Ș 
ficat, deci să se furnizeze bene- 
ficiorilor un produs de calitate su- 5 
periooră. §

Roportind succesul îndeplinirii Ș 
sarcinilor anuale înainte de tei- Ș 
men, colectivul sectorului de pre- Ș 
lucrare, și o dată cu el întregul 
colectiv al preparatorilor de Io Ș 
Petrilo, este hotărît să focă noi § 
eforturi creatoare in producție 
pentru o spori aportul lui Io o- $ 
provizionorea industriei și popu- $ 
lației cu combustibil. Se estimea- 
ză, că, in perioada rămasă pină 5 
Io inche ereo anului, in instala- Ș 
țiile preparatei Petrilo se vor Ș 
produce suplimentar sarcinilor de 
plan din primul an ol cincinalu- $ 
lui circa 25 000 tone de brichete £ 
de calitate.

Succesul realizării planului 
nual înainte de termen este 
merit ol întregului colectiv

In activitatea pe care 
desfășoară la fronturile 
lucru din subteran pe schim
buri de 6 ore, minerii de la 
Lupeni continuă să adauge 
noi si semnificative succese 
la cele dobindite încă din 
prima zi de aplicare a pro
gramului redus de muncă. 
Cotele producției de cărbu
ne brut realizate suplimen
tar sarcinilor s-au menținut 
ridicate tot timpul, indicind 
valori cuprinse între 1500— 
290—70 tone de cărbune in 
ultimele zile, iar pe prima 
jumătate a lunii decembrie 
depășirea de plan totalizea
ză 5 700 de tone.

însuflețirea cu care mine
rii de Ia Lupeni înfăptuiesc 
noua și importanta măsură 
luată de conducerea partidu
lui in scopul ridicării nive
lului lor de viață, responsa
bilitatea cu care ei și cadre
le tehnice dau viață întregu
lui program de acțiuni po
litice, tehnice și organizato
rice. concepute in acest scop, 
este pregnant exprimată și 
de faptul că productivitatea 
muncii fizice care se reali
zează în noile condiții 
tinge pe exploatare 1.880
1.890 și chiar 1,900 tone/post, 
intrecind in medie cu 10—30 
kg/post nivelul indicatoru
lui planificat.

"iun, ui luucyuiui vuicuiu _
sectorului de prelucrare, insă pen- Ș
tru strădaniile ți dâruireo în Ș 
muncă prin care au contribuit Io Ș 
obținerea lui se cuvin făcute $ 
mențiuni speciale pentru muncito- Ș 
rii din echipele conduse de Con
stantin Buțoiu, Pavel Denienoiu, 
Aurel Ceauș, loan Sitea, loan 
Berceo, Eduard Feneș, ca și pen
tru colectivele de mum 
schimburile conduse de 
Nicolae Țelegredeanu, Alexandru < 
Felea, Șerban Pinru, loan Oșan 5 
ți Viorel Jîodeanu. >

M. Lupeni : Șeful de 
schimb Marin Butoi, ajuto
rul miner Ion Hegyes și va
gonetarul Valentin Dănășel 
din brigada condusă de Pa
vel Mihuț surprins de obiec
tiv efectuind o lucrare de 
betonare Ia stația trafo.

Cabinctul municipal 
partid organizează azi, 16 de
cembrie, ora 17, in sala mare 
a Casei de cultură din Pe
troșani, pregătirea propagan
diștilor din invățămintul de 
partid, invățămintul ideolo
gic al cadrelor didactice și 
invățămintul politic U.T.C.

Vor lua parte la pregătire 
și lectorii comitetului muni
cipal și ai comitetelor oră
șenești de partid.

Pe strode Gării din orașul 
Vulcan se află o clădire pati
nată de vreme, in care, func
ționează de moi mulți ani o 
brutărie. Nici un element deo
sebit nu atrage atenția asu
pra ei decit faptul că in fieca
re dimineață, de aici, pleacă 
mașinile încărcate cu pîine ru
menă și gustoasă, frămintată 
și coaptă cu grijă de meșteri 
brutari. Aroma și mireasma 
piinii se răspindesc in oer tre-

face meseria ca „la carte”, 
devărat exemplu pentru cei
lalți muncitori brutari. Cuvin
te frumoase găsește șefa sec
ției și pentru frămintătorii Ma
ria Udroiu și loan Dinu, la fel 
și pentru cocătorii Grigore Bo
bina și Alexandru Szabo, toți 
înscriind in activitatea brută
riei rezultate deosebit de fru
moase. Aceste aprecieri sînt 
confirmate de cetățenii Vulca
nului servesc la

Au trecut două săptămîni de 
la adoptarea Hotărîrii Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind reducerea prețurilor la 
aparatele de radio și televizoa
rele românești, timp în care 
numeroși cetățeni din munici
piul Petroșani și-au cumpărat 
deja aceste moderne mijloace 
de informare și educare. Pen
tru foarte multe familii bucu
ria produsă de recenta hotărîre 
s-a îngemănat cu un alt mo
ment cu adevărat istoric in 
viața minerilor din Valea Jiu
lui, trecerea la programul de 
6 ore la fronturile de lucru din 
subteran, care conferă un sur
plus de timp liber, folosit a- 
cum, alături de alte preocupări 
utile, pentru vizionarea progra-

melor TV. și audierea emisiuni
lor de radio.

Iată de ce pe fizionomia mul
tor familii se poate citi senti
mentul de mîndrie și satisfac
ție că fac parte din rîndul a- 
cestui popor condus cu grijă și 
înaltă răspundere de P.C.R., în
făptuitorul cu consecvență a 
politicii de ridicare necontenită 
a nivelului de trai al oameni
lor muncii din patria noastră.

Cîteva cifre, deținînd in con
ținutul lor valențele unor sem
nificații majore, ilustrează cu 
prisosință avantajele create de 
recenta reducere de prețuri. In 
primele zece zile ale lunii de
cembrie, 356 de familii din Va
lea Jiului și-au cumpărat tot 
atîlea televizoare românești.

Acestora li se adaugă 388 
familii care și-au cumpărat 
număr identic de aparate 
radio și radioreceptoare.

Alte cifre, reprezentînd 
lorile vînzărilor — p 
1 300 000 lei la televizoare și 
350 000 lei la aparatele de radio 
reflectă, în graiul lor, posibili
tățile crescînde de cumpărare 
care le au acum oamenii mun
cii din Valea Jiului.

Desigur sfera semnificațiilor 
decurgînd din reducerea de 
prețuri și sporirea numărului 
de posesori de aparate de radio 
și de televizoare, se amplifică 
dacă ne gîndim că, în realitate, 
numărul celor care beneficiază 
de emisiunile și programele 
transmise de studiourile de ra
dio și televiziune sporește cu 
numărul membrilor familiilor 
care și-au procurat aceste mo
derne mijloace de informare.

De asemenea, spune ceva și 
faptul că la ora actuală maga
zinele din unele localități — 
Petroșani, spre exemplu — nu 
mai pol satisface solicitările ce
tățenilor deoarece stocul exis
tent de aparate de radio și te
levizoare a fost deja epuizat. 
Acest lucru trebuie să mobili
zeze O.C.L. produse industriale 
să depună eforturi, pentru o- 
noarea tuturor cerințelor cum
părătorilor.

Gîndurile și sentimentele ex
primate de sutele de cumpără
tori din toate localitățile Văii 
Jiului în aceste zile, manifestă
rile sincere ale satisfacției și 
mulțumirii depline condensează 
fn ele profunde semnificații u- 
mane la fel ca ideile înălțătoa
re care stau Ja baza adoptării 
Hotărîrii Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 30 noiem
brie a.c.

II. CORNEL

Oare am cumpărat
de toate ?

Foto: I. LEONARD

l

zind pofta trecătorilor și poa
te că unii dintre ei încearcă 
să pătrundă in intimitatea pro
cesului de fabricare, substitu- 
indu-se imaginar lucrătorilor 
din secție. Căci „miracolul” 
transformării făinii in pîine, îl 
ispitește pe om încă din fra
gedă copilărie.

Dar să lăsăm pentru puțin 
timp reflecțiile și să intrăm in 
brutăria condusă de comunis
ta Doina Chitic, șefa secției 
despre care scriem.

Au trecut șase ani de cind 
tinăra absolventă a liceului din 
Lupeni s-a angajat la această 
unitate, timp in care s-a aflat 
mereu in rîndul fruntașilor, 
muncind cu pasiune și conști
inciozitate in mijlocul acestui 
colectiv. Nimic spectaculos, ni
mic extraordinar, ci o continuă 
creștere a personalității sale pe 
linia succeselor și a rezultate
lor obținute in activitate. Toc
mai datorită calităților de ca
re a dat dovadă in mod con
stant, a fost numită in această 
funcție de răspundere. Deși 
nu-i place să vorbească des
pre succesele ei, devine foarte 
volubilă atunci cind se discu
tă despre munca celorlalți sa- 
lariați.

Cunoscind in profunzime ac
tivitatea oamenilor din subordi
ne, Doina Chitic se. entuzias
mează de-a dreptul cind pre
zintă pe modelatoarea Zorița 
Cotea care lucrează de 15 ani 
la brutărie, pe șeful de echipă, 
cocătorul Mihai Pirvuleț, co
munistul care de 11 ani iși

maso 
miinile lor. Piine gustoasă și 
aromată.

Urmărind procesul tehnolo
gic, pe cit de simplu in ope
rații, pe atit de complex in im
plicațiile lui sociale, atenția 
este reținută de citeva elemen
te noi. Făina cernută automat 
ajunge în frămintător, de unde 
aluatul cintărit este preluat de 
modelorul care-i dă forma a- 
ceea plăcută, „comercială", 
poi cocătorul, după mici , 
ranjamente", o introduce
cuptor. Ce se petrece aici la 
temperatura de 270 grade, se 
poate imagina sub forma unăî 
„explozii" limitate a celulelor 
de amidon și drojdie. Crește
rea lor stimulată de tempera
tură, este oprită de același 
factor generator după un „re
glaj" care scopă perceperii 
noastre.

După cca. 2 ore, piinea
proaspătă, emanind ea însăși 
căldura înmagazinată, este
scoasă, asemenea unei ,,șarje" 
de furnal. Dar, dacă această 
comparație este puțin forțată, 
fiecare ne putem imagina că 
peste alte citeva ore piinea ru- 
menie se află pe masa unui 
miner, sau constructor, 
ghiozdanul unui elev, sau 
pachețelul unui șofer.

In secție se vor monta 
curînd alte cuptoare, vor fi în-

(Continuare in pag. a 3-a)
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! Excursiii 
i
iprietene 
I Biroul de turism pentru 
' nerct, filiala Petroșani, va con- 
| tinua și în anul care vine or-
» ganizarea unor excursii în 
I străinătate. Oricntîndu-se în 
’ funcție de solicitările anterioa

re, în 1972 B.T.T. va pune un 
accent deosebit pe itinerariile 

I care vizează cele mai impor-
I tante obiective turistice din 
' U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
| R. P. Polonă, R.S.F. Iugosla- 
» via, R. P. Ungară, R. D. Ger- 
| mană, R. P. Bulgaria. După 
» cum am fost informați au și 
I fost comunicate principulele iti- 
, nerarii turistice pentru excursi- 
Iile în țările socialiste (30 de 

trasee), eșalonate în primele 
' trei trimestre ale anului. Du- 
I rata excursiilor este, de ase- 
* menea, foarte variată: de la 
I două zile pînă la 16 zile, în 
' funcție de lungimea traseului, 

dc numărul orașelor vizitate. 
Filiala locală a B.T.T. de pe

I lingă Comitetul municipal 
I U.T.C. oferă solicitant ilor infor- 
J mâții suplimentare asupra da- 
| telor exacte la care sînt pro- 
* gramale excursii, precum și a- 
I supra formalităților ce se cer 
' îndeplinite pentru a putea par- 
k ticipa la acestea.

I

Dezbaterile in .problema re
ciclării cadrelor sînt la ordinea 
zilei; primele eșaloane de ca
dre de conducere din apara
tul de partid, dc stat și din 
economic au și început par
curgerea etapelor pe lungul 
drum al continuei reîmprospă
tări și modernizări a cunoștin
țelor. Plenara din 10—11 fe
bruarie a. c. a Comitetului 
Central al partidului și a șa
sea Scsiupe a Marii Adunări 
Naționale au hotărît și legife
rat imperativul continuei per
fecționări și modernizări a pre
gătirii profesionale a lucrători
lor din unitățile socialiste. Ho
tărîrea și Legea au creat ast
fel cadrul instituționalizării u-’ 
nei politici vital implicate în 
asigurarea calității forței de 
muncă necesare societății noas
tre astăzi și in viitor. La ple
nara din februarie, tovarășul 
Nicolae ' Ceaușescu arăta câ 
„trebuie să spunem clar clasei 
muncitoare, activului nostru, 
tuturor oamenilor muncii : por
nim la o acțiune al cărei re
zultat va trebui să fie ridica
rea generală a nivelului de 
pregătire tehnică și profesiona
lă, a nivelului politic, ideolo
gic, cultural, științific al între
gului nostru popor. Aceasta 
este una din condițiile dezvol
tării cu succes a societății noas
tre, ale trecerii mai departe 
spre comunism".

Devenită componentă a poli
ticii pe plan național — fapt 
ce ne -situează în rîndul țări
lor celor mai preocupate în a- 
ccastă direcție — reciclarea, ea 
proces efectiv trebuie organi
zată, desfășurată într-o mare 
diversitate de condiții și for
me, aplicată de o manieră care 

' să conducă la eficiența scon
tată.

Și pentru ca toate acestea să 
se realizeze, însuși procesul și 
implicațiile sale se cer a fi 
supuse analizei științifice pen
tru configurarea căilor optime 
reciclării, atît prin valorifica
rea experienței deținute în a- 
cest domeniu cît și prin asi
milarea experienței valoroase 
din alte țări. In privința or
ganizării și aplicării concrete 
ne aflăm — după opinia noas
tră — încă la începutul elabo
rării pe baze științifice a unei 
METODICI SPECIFICE RECI
CLĂRII. La conturarea ei se va 
putea ajunge numai prin efor
tul comun (de cercetare și or
ganizare) al specialiștilor din 
domenii foarte variate, tncepînd 
de la științele tehnice, peda
gogice și psihologice pînă la 
sociologie, medicină, scienlică 
etc. In ceea ce ne privește, în
tr-o recentă comunicare știin
țifică, propuneam o abordare 
sistematică și structurală a 
procesului; în acest context vom 
schița doar cîteva aspecte ale 
problemei, începutul trebuind 
să fie făcut cu :

c.

înțelegerea necesităților
Propunem să le surprindem 

la trei nivele > al societății în 
ansamblu (instituțional ne re
ferim la stat), al organizației e-

conomice (întreprindere, centra
lă) și al individului. Evident câ 
operăm aceste distincții doar 
în folosul analizei pentru că fn 
principia interesele se supra
pun.

Orice societate este interesată 
In a dispune de oameni cît mai 
bine pregătiți, cu un potențial 
de competență cît mai ridicat.

Această ncccsitale a existat 
dintotdeauna dar abia în etapa 
contemporană, a revoluției ști- 
ințifice-tchnice, a devenit atit 
de acută îneît a căpătat prio
ritate de necontestat. Toate ță
rile fac eforturi pentru a-și a- 
sigura o poziție avantajoasă în 
economia sistemelor ori a lu
mii și pentru aceasta un ritm 
inalt al creșterii economice 
este condiția de bază. Ce asi
gură însă creșterea economică ? 
Multă vreme a dominat ideca 
că ea se bazează pe resursele 
tehnico-materiale, pe posibili
tățile financiare. Ultimele de
cenii au impus însă constata- . 
rea — la început surprinzătoa
re — că există un „ceva“ care 
la condiții material-financiarc 
egale duce la rezultate diferi
te. Și astfel s-a ajuns la con
vingerea că un factor principal 
al creșterii este calitatea resur
selor umane folosite. De aici 
a început atenția prioritară 
pentru planificarea forței de 
muncă,- planificarea învățămîn- 
tului și educației, convingerea 
că cel mai scump produs este 
inteligența, că potențialul unei 
țări conttă în primul rind în 
resursele de inteligență instrui
tă și competentă ce ie posedă. 
Iar forma cca mai înaltă a c- 
ficienței umane a început să 
fie evaluată prin IDEI, idei 
noi, descoperiri, inovații, in
venții.

Nici organizația economică — 
ne gîndim în primul rînd la 
întreprindere —, nu poate ig
nora cerința ridicării valorii 
cadrelor sale. Valoarea unei or
ganizații depinde dc valoarea 
membrilor săi, deci nu ne pu
tem aștepta ca întreprinderea 
să fie mai bună decît media 
valorii personalului ce-1 folo
sește. Acest adevăr este vala
bil pentru toate întreprinde
rile, cele care acționează în 
condiții ori conjuncturi avanta
joase trebuind să fie conștiente 
de faptul că în ultimă instanță 
nici o activitate (ori produs) 
nu poate fi atît de bună îneît 
sâ ducă în spate oameni ne
pregătiți, depășiți, cu alte cu
vinte o echipă slabă. E drept 
că nici o întreprindere nu 
poate calcula exact pierderile 
ce i le provoacă Ia un moment 
dat uzura morală a cunoștin
țelor personalului ei, dar a- 
ecastă uzură se simte inevitabil. 
Intr-o economie bazată pe pro
prietate privată, simptomul in
failibil este acela că întreprin
derea nu rezistă concurenței; 
într-o economie socialistă, ma
nifestările calității scăzute a 
resurselor umane le reprezintă 
nerealizările de plan (ori rea
lizarea cu greutate a sarcinilor),

Lector univ. Septimiu KRAUSZ

(Continuare in pag. a 3-a)

SE ABURISE PARBRIZUL
Mi-a fost prezentat cu un 

an in urmă, intr-un cerc de 
cunoștințe. Am schimbat doar 
citeva cuvinte. Despre vreme 
și despre profesii. Acum clouă 
luni, ne-am intilnit pe stra
dă și in-a intimpinat cu un 
zimbet sec, dar amical: .Ser
vus. profesore ! Ce-ți mai fac 
copiii ? Tot note mici dai ? 
Ei, lasă, lasă, nu '■ 
za ! Se știe doar 
lefi voi, zgirciți. 
din buzunar...”

Am murmurat 
intrigat, dar mai ales preocu
pat să-mi amintesc unde-l 
mai văzusem pe amicul de
zinvolt.

In timp ce luptam cu a- 
ceastă calitate (sau defect) 
care este uitarea, prietenul 
meu trecu la chestiuni mai 
concrete : .Apropo ! Ce țigări 
fumezi ?"

Fără să răspund, i-am ară
tat pachetul cu .Carpați” cu 
filtru. .Slăbuț-slăbuț! — zise 
— mă așteptam la „Snagov". 
E drept că nu se prea gă
sesc. dar voi aveți relații! 
In fine, fum să iasă !“ Și, in- 
tinzind mina, apucă trei ți
gări pe care și le viri in bu-

de la haină: 
colege, la că

zunarul mic 
.Știi, pentru 
fele !"

îmi înșuruba 
ghiont zdravăn, însoțit de un 
‘.Ura, să trăiești” și dispăru 

primul magazin.

apoi un

Vfl

le mai scu- 
că așa sin- 
Parc-ați da

ceva, vădit

in

La o săptărnfnă, ne-am 
tUnit din nou, in stația 
autobuz. .Saluți!" — și 
imbrinci pe ușa deschisă a 
autobuzului, care tocmai so
sise. Se strecură, apoi, abil 
pină lingă șofer. Dc acolo, 
in timp ce prezentam abo
namentul, fini strigă autori
tar : .Profesore.' ia-mi și mic

în
de 

mă

unul de 1,50 pină la Lonea !' 
Sfredelit de privirile călăto
rilor, am plătit biletul și i 
l-am transmis, din -mină In 
mină. L-a virit in buzunar 
și a început o conversație 
.de specialitate” cu șoferul. 

După citeva zile, veneam 
de la piață, cu plasa plină 
de zarzavaturi și o pungă cu 
nuci. .Prietenul" răsărise ca 

■ din pămint: .Bravo, profe
soare, trufandale, bravo!" Șt 
pină să mă dumiresc, jumă
tate din pungă trecu in bu
zunarele lui. Mă salută ștren
gărește și plecă grăbit.

L-am mai intilnit, o dală; 
aveam jiatru covrigi In mină 
și m-a lăsat cu doi. In altă 
zi, mi-a luat „Săptămlna", pe 
motiv că el n-o găsește, iar 
cu... stau bine cu relațiile.

...In fine, ieri, așteptam, ca 
de obicei, autobuzul in sta
fie. Și iată — surpriză ? — 
prietenul meu neprețuit așa 
cum s-ar fi cuvenit a apă
rut, de astă dată, la volanul 
unei .Dacii" vișinji. Cind 
in-a văzut, a început șă-și 
șteargă parbrizul. Se aburise...

Victor IAȚENCO
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Cum se prezintă centralele termice ( 
?
• Isezonul friguros

Bonul friguros, asigurarea In- 
cAlaru i mtrale a apartamen
telor se impune ca principală 
problemă pe agenda de lucru 
a asociațiilor de locatari și e 
sectorului termic din cadrul 
I.G.L., devenind o cerință sirii 
grote pentru toți locatarii din 
noile cartiere ale municipiului.

Pentru funcționarea normală 
o instalațiilor de preparare și 
distribuire a agentului termic, 
8-au luat o scrie dc măsuri, 
printre care amintim 1 abona
mentele cu furnizorii dc apă 
și energie electrică, aprovizio
narea la timp cu combustibil 
sohd și lichid, înlocuirea con-

in-

din orașul Petrila, nr. f. din 
Broia. și nr. 3 Viscoza Lupcni 
pe unde echipele de repara
ții ți control au trecut dc cîte- 
va ori. Existența acestor de
fecțiuni demonstrează că nu 
toate centralele tcrmjce au be
neficiat de atenția cuvenită 
pentru remedierile impuse, iar 
calitatea lucrărilor, acolo unde 
acestea 
sub

s-au executat, a fost 
nivelul cerințelor.

0 dualitate anacronică 
cărbuni și zgură 

din incintele C. T.

termic

ic lor defecte din rețe.ma de 
aduse Datorită măsurilor luate pen

tru aprovizionarea cu combus
nlimcntare 
cazanelor,

. îmbunătățiri 
pompelor ctc.

Eforturi susținute au depus tibil solid necesar funcționă-
In lunile dc vară asociațiile

dimineață și cea dc dup.» a- 
minz4 lucrează cîtc 3 4 fochiști 
iar cîtc E In cca dc noapte. 
Repartizarea aceasta parc to
tuși ncjuslificntă din cîtcvn 
considerente. In primul rînd 
— așa mm sîntem informați 
de serviciul dc gospodărie al 
Consiliului popular municipal 
—, norma pentru un fochist 
este dc tivi cazane (fochiștii, 
susțin că numai două I). In al 
doilea rînd, este știut faptul 
că în timpul nopților dc iar
nă. temperatura este mult mai 
scăzută decît ziua. De aceea 
ueilcm că în acest interval, 
cînd majoritatea cetățenilor se 
nflă acasă, trebuie intensificat 
focul la cazane. Susținem acest 
lucru și în virtutea faptului 
că majoritatea fochișlilor, deși 
dispun dc diagrame pentru

<>c locatari și sectorul 
pentru înlăturarea cauzelor ca
re produc dcrcclări în siste
mul de încălzire centrală, în- 
cfct, se poate afirma că, în pre
zent, acesta este mai bine pus 
la punct față de unul trecut. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordată separării ca zânei or care 
furnizează apă caldă, dc cele 
care distribuie agentul termic.

Desigur că măsurile luate sîht 
menite să îmbunătățească 
sezonul friguros sistemul
funcționare a instalațiilor cen
tralelor termice și programul 
de distribuire a căldurii 
apartamente.

Cu scopul de a contribui 
remedierea unor deficiențe 
mai există totuși în acest sec
tor de activitate, am întreprins 
un rald-anchetă la centralele 
termice din municipiu. Iată 
rîtpvn din constatări i

Raidvanclietă

în 
de

în

la 
ce

Reparații s-au făcut dar 
defecțiunile n-au 

dispărut
Sectorul termic din cadrul 

I.G.L. Petroșani a executat în 
lunile de vară lucrări de repa
rații nu numai la instalațiile 
dr încălzire, ci și la partea 
dp construcție a centralelor, 
printre care se numără 
cuieli și zugrăveli, 
geamurilor sparte, 
planșeurilor etc.

Cu toate acestea, 
raidului-anchetă, i 
nit o serie de deficiențe asu
pra cărora vom insista puțin.

La centrala termică nr. 4 
(sir. Vasile Roaită), 2 cazane 
montate pentru a furniza apă 
caldă și căldură nu sîrtt puse 
In funcțiune, etanșeitatea plan- 
șcului la cele șase guri dc siloz 
nu este asigurată, nu există 
presiunea necesară la coloana 
de apă rece. Centrala nr. 5 
(cart. Carpați) are un hidrofor 
defect In centrala nr. 3 (cart 
Aeroport), la cazanele 2 și 7. 
sînt sparți doi demenți și apa 
curge în interior. Defecțiuni 
există și la pompa de încăl
zire din centrala nr. 4. iar la 
centrala nr. 5. trebuie două 
pompe fiindcă cele existente 
n-au capacitatea necesara. De
fecțiuni asemănătoare există și 
tn centralele nr. 1 și nr. 5

ten- 
înlocuirea 
ctanșarea

cu ocazia 
am întîl-

rii majorității centralelor ter
mice din Valea Jiului, la ora 
actuală fiecare centrală are 
asigurat un stoc de cărbuni 
suficient pentru cîtcva zile. 
Dacă în anii trecuți, atît fo
chiștii care deserveau aceste 
centrale, cît și asociațiile de 
locatari sc plîngeau împotriva 
cranulațici cărbunilor furnizați 
de C.C.P., în prezent calita
tea combustibilului depozitat în 
incintele centralelor este bună. 
Acest lucru dovedește o preo
cupare sporită din partea îm- 
putcrmciților asociațiilor de 
locatari privind recepția com
bustibilului solid, corelată cu 
răspunderea furnizorului față 
de calitatea produsului livrat 
beneficiarilor.

De aceea, nu putem să tre- 
ecm cu vederea peste situația 
anacronică a «coexistenței** sto
curilor de cărbuni cu adevăra- 
ții .munți’* de zgură, care cresc 
în ușa centralelor termice. Cre
dem că este suficient să a- 
mintim că lucrurile stau așa 
la C.T. Constructorul, Casa de 
cultură, nr. 4 Vasile Roaită, 
nr. 5 Carpați, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Aeroport. Dacă la Petroșani 
cantitățile de zgură netranspor
tată se ridică în medie pe 
centrală la 5—10 tone, în o- 
rașele Petrila și Lupeni ele 
depășesc de citeva eri această 
medic. Față de situația exis
tentă se impune ca asociațiile 
de locatari și I.G.C., prin ser
viciile de salubritate, să ia 
măsuri urgente pentru trans
portarea cantităților de zgură 
și degajarea incintelor centra
lelor termice, necesare de alt
fel depozitării stocurilor de 
'•ărbuni.

distribuirea căldurii în funcție 
de temperatura exterioară, ei 
continuă să focăreaseă după 
senzațiile personale. Ori se 
știe că nu totdeauna acolo un
de iese fum, este și căldură. 
Diagramele au fost puse la dis
poziția centralelor nu pentru a 
sta prăfuite în rame, undeva 
Intr-o încăpere ascunsă a cen
tralelor, ci pentru a fi citite 
zilnic de fiecare schimb de fo
chiști, iar aceștia la rîndul lor, 
să distribuie căldura în func
ție de parametrii stabiliți.

In loc de concluzii

Diagrame prăfuite 
în rame

In cursul raidului-anchetă 
am constatat că centralele ter
mice sînt deservite în toate ce
le trei schimburi de fochiști 
calificați sau instruiți pentru 
exploatarea instalațiilor de în
călzire. De obicei în tura de

Nu este pentru prima da
tă cînd ziarul nostru se ocupă 
de modul de funcționare 
centralelor termice care 
servesc cartierele noi din 
lea Jiului. Constatăm, și 
acest prilej că îngrijirea 
întreținerea instalațiilor
furnizează încălzirea și . apa 
caldă mai prezintă încă multe 
carențe. Ce trebuie făcut în 
prezent, cînd termometrele în
registrează coborîri sub zero 
grade, pentru ca radiatoarele 
caloriferelor să nu mai rămî- 
nă 'reci, iar apartamentele să 
aibă asigurată în permanență 
căldura necesară ? In primul 
rînd sectorul termic din ca
drul I.G.L. Petroșani să ia în 
cel mai scurt timp măsuri pen
tru punerea la punct a tutu
ror instalațiilor de la centrale
le termice, să revizuiască și 
să întrețină permanent între
gul utilaj în stare de funcțio
nare, să urgenteze reparațiile 
rămase neexecutate încă. E- 
chipele de instalatori șî mecanici 
să răspundă prompt solicitări
lor dc reparații necesare la 
instalațiile din apartamente, 
să sc respecte cu rigurozitate 
programul de furnizare a căl
durii și apei calde afișat la 
fiecare bloc de către asociațiile 
dc locatari. De asemenea, 
este necesară o verificare mai 
exigentă a conductelor din re
țeaua de alimentare pentru a 
depista eventualele fisuri și

LIGNITUL
In cadrul amplului program de valorificare 

superioară a resurselor naturale ale țării, căr
bunii inferiori, ligniții, capătă largi utilizări. 
Ani de-a rîndul, din cauza slabei sale puteri 
calorice, lignitul a fost neglijat, deși reprezintă 
circa 77 la sulă din rezervele de cărbune ale 
României. Factorii care au favorizat și grăbit 
aducerea în circuitul economic a acestui com
bustibil rezidă în necesitățile energetice me
reu crescinde ale țării.

Pe lingă energia electrică obținută prin fo
losirea resurselor hidroenergetice și a hidro
carburilor — petrol și gaze — în țara noas
tră a luat amploare construcția de termocen
trale. <. are utilizează în mai mare măsură căr
bunele și îndeosebi lignitul. S-a dovedit că, fo- 
losindu-1 în termocentralele electrice moderne, 
cu capacități unitare mari și cu parametri ri
dicați. prețul de cost al curentului electric pro
dus este mai scăzut decît in cele care utili
zează cărbuni superiori, gaze sau produsele pe
trolifere. In plus, gazele și petrolul, valorificate 
chimic în mod complex, duc la o creștere de 
5—30 ori a valorii producției, comparativ cu 
situația cînd ar fi folosite ca combustibili. Func
ționează pe bază de lignit centralele Doicești, 
Oradea și Ișalnița. Este în curs de construcție 
marea centrală electrică Rovinari, cu o capa
citate finală de 1720 MW. amplasată în ime
diata apropiere a minelor. Aceste centrale fur
nizează zilnic sistemului energetic național mari 
cantități de curent

In balanța surselor de energie primară, căr
bunilor le revin in continuare o pondere în
semnată.

Potrivit prevederilor planului cincinal, tanti 
taica de cărbune extras va ajunge în 1975 la 
38,4 milioane tone, față de 22,7 milioane tone, 
cît s-a realizat anul trecut Este un ritm dc 
creștere foarte accentuat pentru o industrie ex
tractivă, și, după unele informații, cel mai ri
dicat din lume în industria cărbunelui. Este 
explicabilă dar creșterea ponderci cărbunilor în 
producția de energie electrică. Utilizarea tot 
mai largă a cărbunelui pentru obținerea de 
energie electrică și termică va duce la econo
misirea, în anii cincinalului, a circa 17 mili
oane tone de combustibil superior — gaze și 
produse petrolifere.

înfăptuirea prevederilor cincinalului în do
meniul valorificării resurselor naturale ale 
subsolului este strîns legată, în primul rînd, de

o susținută activitate geologică, căreia i s-au 
alocat fonduri în valoare de aproape 16,3 mi
liarde lei. Sînt create condiții ca acest efort 
financiar să dea rezultatele scontate. Cercetă
rile au fost extinse la scara întregii țări și, în 
special, în zonele mai puțin explorate. Au fost 
astfel puse în evidență importante rezerve de 
cărbuni în Bihor, Sălaj, Covasna, Prahova, Gorj 
și Dolj. Se tinde la extinderea exploatărilor la 
zi, în cariere de marc capacitate, care oferă 
avantaje numeroase față de exploatarea prin 
metode subterane. Se pot utiliza tehnologii și 
mecanisme moderne, ceea ce are ca efect un 
preț de cost cu circa 30 la sută mai redus decît 
cel realizat în minele obișnuite. In bazinul car
bonifer Rovinari au fost puse în funcțiune pînă 
în prezent patru exploatări la zi : Cicani, Bcte- 
rega, Gîrla și Tismana. Tot aici au fost înce
pute lucrările de deschidere a unor noi exploa
tări în perimetrul Roșia. De asemenea, urmează 
să înceapă lucrările la carierele Poiana, din 
bazinul Rovinari, și Lupoaia din bazinul Mo- 
Iru. Sînt în curs de proiectare încă două ca
riere, — Jilț și Peșteana. La sfîrșituj cincina
lului, mai mult de jumătate din producția de 
lignit va fi dată de carierele la zi. Restul re
zervelor care vor fi extrase prin mine cu capa
cități de circa 1,5 milioane tone pe an se vor 
exploata prin metode de mare eficiență, printre 
care, exploatarea cu fronturi lungi, care permit 
mecanizarea tuturor operațiilor dc tăiere, încăr
care, transport și susținere.

Folosirea lignitului în termocentrale nu este 
singurul domeniu de utilizare, deși în acest 
scop se va consuma peste 90 la sută din pro
ducția totală. Cantități - toi mai mari de căr
bune inferior sînt folosite pentru înlocuirea 
lemnului de foc, care se valorifică mai eficient 
prin prelucrare. In acest sens urmează să se 
construiască fabrici noi de brichetară.

Sarcinile actualului plan cincinal impun efor
turi deosebite pentru introducerea în circuitul 
economic național a unei cantități cît mai mari 
de cărbune inferior, ca parte componentă a 
ansamblului dc măsuri inițiat de partid pen
tru o valorificare superioară, rațională, a tutu
ror resurselor naturale ale patriei. Lignitul — 
o substanță minerală care pînă de curînd pre
zenta doar un interes industrial minor — de
vine astfel o însemnată bogăție a țării.

Gheorglie 1EVA
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Consultație juridică

de acei 
această

altele, 
grea 
este 

de

Cornel IIOGMAN
Ing. Emilian TOMULESCU 

vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Petroșani

termic tre- 
un riguros 

de în- 
a instn-

în 448 de Daaini

J

a-

însemnare

didactic ‘ 7

Foto: E. DOBOȘ
Adrian C<

a unei „lucrări-, în

de sa- 
aceea, 
școlar 

deveni 
• ceea

depuse în atelier, 
încrederea, au dis- 
Explicația i „poate 
meșterul șef acasă,

...E frumoasă și curată 
zăpada dar totuși nu 
pun mina pe ea decît 
cu mănușa.

pierderi dc apă caldă și agent 
termic așa cum s a întlmplat 
K -ecnt la C.T. nr. 3 din cartierul 
Aero|M)rt. Oamenii dc speciali
tate ai sectorului 
buic să exercite 
control asupra modului 
trrținere și exploatare 
lațiilor dc încălzire, să depiste
ze persoanele ncautorizatc care 
umblă la instalații și închid 
sau deschid după bunul lor 
plac vanele dc reglaj. Este ne
cesar, dc asemenea, ca aso
ciațiile dc locatari si sectorul 
termic al I.G.L., cu sprijinul 
comitetelor de locatari, să ve
rifice în cej mai scurt timp 
starea tehnică a calorifercjor 
din apartamente și casele scă
rilor peni hi efectuarea reme
dierilor ce se impun.

O atenție permanentă sc cere 
pentru aprovizionarea cu com
bustibil, corelată cu transpor
tul cantităților de zgură. Tre
buie respectat întocmai pro
gramul dc distribuire a căl
durii în rapOrt cu diagrama de 
funcționare a centralelor ter
mice. In acest sens, controlul 
forului tutelar, consiliile popu
lare și a celorlalți factori 
direct răspunzători de modul 
cum se asigură încălzirea apar
tamentelor, trebuie să-și spu
nă din plin cuvîntul. Fără a- 
ceste prerogative, aplicate pre
tutindeni în Valea Jiului, nu 
se poate vorbi dc avantaje
le sistemelor moderne de încăl
zire și un confort sporit obți
nut în condițiile încălzirii lo
cuințelor cu agentul termic 
furnizat de instalațiile existen
te.

ALMANAHUL
SCINTEIA 1972

CMcio o int#ie$ontă inmă- 
nunchîcre de monuolo, dicționa
re, breviare, compcndri, enci
clopedii și dosare pe mori pro
bleme ale lumii contempora
ne.

Dialoguri despre educația 
socialistă : conștiința Revolu
ției și Revoluția in conștiințe.

Formarea conștiinței socia
liste in ansamblul vieții so
ciale, in familie, in școala, in 
muncă, in facultate, in colec
tivitate.

Mic dicționar economic.
O inițiere utilă, accesibilă, 

indiferent de domeniul de ac
tivitate. 50 de termeni de cea 
moi more actualitate, comen
tați dc specialiști.

O micro-enciclopedie utilă 
tuturor : Orașele României.

Terra lansează un semnal 
grav : S. O. S. — Natura !

Cum il recepționează ome
nirea ? Anchetă mondială la

cote porticipă 30 de savonți 
din 15 țări ole Iu mH. In dei- 
bolcre : AERUL pe core-l res
pirăm, APA pe cere o bem, 
PAMINTUL core ne hrăncțtc.

O pmență tradițională și 
totuși nouă : Breviar Juridic.

Avocatul casei vă oferă 
de consultații juridice.

Documentar mondial : Orga
nizația Națiunilor Unite.

Există „O artă de a trăi I" 
Recomandări și rețete cu pri

vire la alimentație, somn și re- 
loxore.

Un atractiv ghid turistic : Ro
mânia pitorească 1972.

Almanahul „Scinteia”
vă olein două albume mi
niaturale in culori.

1.0 chioșcurile de ziore și in 
librării, rețineți cartea pe care 
ați așteplal-o 365 de zile.

Almanahul Scinteia 1972

N V I T A T I E
Cetățenii care locuiesc pe 

strada Merilor din orașul 
Vulcan, ne roagă să-i invi- 

‘ tăm pc tovarășii de la sec
torul I.G.C. să facă o plim
bare pe strada lor, pentru a o 
vedea cum arată la ora ac
tuală, după mai bine de un 
an de zile de cînd mașinile 
salubrității n-au mai venit 
pe aici să ridice gunoiul. Din 
această cauză grămezile 
cresc văzînd cu ochii, îngre- 
unînd circulația oamenilor 
și făcînd imposibilă menține-

rca curățeniei. O situație a- 
semănătoare există și pe 
strada Cireșilor din același 
cartier, unde .munții** de 
gunoi crcază aceleași nemul
țumiri cetățenilor.

Cu toate că ambele străzi 
se află foarte aproape de 
sectorul I.G.C. Vulcan, nu 
înțelegem de ce se manifes
tă atîta indiferență față de 
prestările dc servicii pentru 
care cetățenii plătesc taxe
le cuvenite ? De mult timp 
tovarășul Lcpădatu Vasiescu,

controlor dc salubritate 
promis cetățenilor că va lu
mile o echipă să ridice gră
mezile de gunoi, dar nu s-a 
ținut de promisiune. Dc a- 
ceea considerăm indicat ca, 
primind invitația, chiar dum
nealui să treacă primul pe 
străzile amintite pentru a 
vedea cum arată și a-și a- 
miniti că arC datoria dc a 
trece de la promisiune la 
faptă, adică la transportarea 
gunoiului.

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă
Transformările profunde 

social-economice ce au avut 
loc în țara noastră, partici
parea nemijlocită a oameni
lor muncii la elaborarea și 
înfăptuirea planurilor de pro
ducție și dubla lor calitate — 
de proprietari și producători
— au schimbat radical con
ținutul raporturilor de mun
că în unitățile socialiste de 
stat și au dus la formarea 
unei noi discipline a muncii 
bazată pe încredere reciprocă 
și spirit de responsabilitate 
socială. ’* ■ -

In cadrul acestor raporturi 
de muncă, angajații avînd o- 
bligația de a respecta ordi
nea și disciplina la locul de 
muncă, cei vinovați de încăl
carea îndatoririlor do muncă
— prevăzute în legeă orga
nizării și disciplinei muncii
— răspund, printre 
disciplinar. Cea mai 
sancțiune dc acest fel 
desfacerea contractului 
muncă.

In practică se constată, nu 
rareori, aplicarea necorectă a 
acestui nou cadru de regle
mentare a problemei. Dc ace
ea ne propunem ca, în rin- 
durilc ce urmează, să adu
cem uncie precizări și clari
ficări.

Qt In noua reglementare, 
temeiul legal al desfacerii 
disciplinare a contractului de 
muncă îl constituie art. 13 al. 
1 lit. „e**, în locul vechiului 
text abrogat, al art. 20 lit. 
„e“ și a art. 175 (refuzul ne- 

. justificat la executarea dele
gării sau detașării) din codul 
muncii. întrucît noua regle
mentare nu mai prevede con
diția obligatorie a săvîrșirii 
unor abateri sistematice, des
facerea contractului de mun
că în baza art. 20 lit. „d" (nc- 
corespunderei în muncă) din 
codul muncii nu va mai avea 
loc decît pentru motive ne
imputabile angajatului (neîn- 
dcmînare, plafonare intelec
tuală, deficiențe fiziologice, 
ele.) Ca atare, desfacerea dis
ciplinară a contractului dc 
muncă sc va face nuiribi a- 
lunci cînd există vinovăție, 
numai în această situație

putîndu-se aplica art. 13 al. 
1 lit. „e“ din Legea 1/1970.
• Prin caracterul ci de 

măsură extremă, excepționa
lă desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă trebu
ie să respecte riguros (dar nu 
și cumulativ) criteriile din 
art. 13 al. 2 al Legii 1/1970 
deci să se țină seama de : 
gravitatea faptei, urmările ci 
dăunătoare, comportarea an
terioară a făptuitorului și 
gradul lui de vinovăție. Cu 
alte cuvinte nu trebuie să se 
treacă pripit la luarea aces
tei grave sancțiuni, cum se 
mai observă în unele cazuri,

lucrări determinate ca, de 
pildă, o lucrare de cercetare, 
de cercetare științifică etc., 
ce depășesc sfera raportului 
juridic de muncă).

In noțiunea de .obligație 
de serviciu** intră și norme
le de comportare la locurile 
de muncă. Vor constitui, deci 
abateri disciplinare și încăl
carea acestor norme.

9 Abatere j disciplinară 
trebuie să prezinte o astfel 
de gravitate încit să justifice 
caracterul excepțional ol mă 
surii desfacerii contractului 
ac muncă, cunoscînd că prin 
această măsură, în cazul în

ceea ce atrage după sine a- 
nularea pe cale judiciară a 
acestei măsuri și reintegra
rea angajatului concediat.

© Sancțiunea disciplinară a 
desfacerii contractului de 
muncă se aplică numai an- 
gajaților. Ca atare, ea nu o- 
perează asupra ucenicilor, e- 
levilor și studenților aflați în 
practică. Ei vor putea fi în
să sancționați disciplinar de 
către instituția sau 
de care aparțin.

Dcasemenea, față 
aflați în delegație,
măsură nu poate fi luată de
cît de unitatea care i a dele
gat. In cazul celui detașat, 
desfacerea contractului de 
către unitatea la care este de
tașat echivalează cu înceta
rea detașării și, concomitent, 
cu reluarea raportului juridic 
de muncă cu unitatea care 
l-a detașat (contractul de 
muncă cu această unitate fi
ind suspendat numai pe du
rata detașării).

Abaterea trebuie să fie 
încălcarea obligației «le ser
viciu — deci a unei îndato
riri din cele prevăzute de 
art. 5 din Legea 1/1970 — și 
care decurg din contractul 
de muncă, nu și din obli
gații contractuale civile (în 
legătură cu executare;

care nu este judicios luată, 
se aduce atingere unui drept 
fundamental al ’ oamenilor 
muncii, garantat constituțio
nal : dreptul la muncă.

Pot constitui abateri gra
ve, acele abateri ale căror 
consecințe periclitează în mod 
vădit bunul mers al servi
ciului sau constituie pagu
be materiale însemnate, pre
cum și acele abateri prin ca
re se creează o incompatibi
litate a angajatului in raport 
cu calitatea (funcția) pe ca
re o are sau cu menținerea 
disciplinei (în cazul unui e- 
ducator, a unui actiVist de 
stat, a unui lucrător recalci
trant etc.).

@ In cazurile în care (ap
ta imputată angajatului es
te de natură penală și con
ducerea unității a făcut de
nunț penal, nu se poate des
face disciplinar contractul de 
muncă deoarece potrivit ari. 
16 din legea 1/1970, în aceste 
cazuri se aplică oblig itoriu 
măsura suspendării din tune- 
tie.

© Sancțiunea desfacerii 
contractului — ca și îa ge
neral orice sancțiune discipli
nară — nu poate fi aplica
tă decît după cercetarea fap
tei, ascultarea angajatului și

verificarea apărărilor sale. 
Fără aceste condiții îndepli
nite, desfacerea contractului 
este lovită de nulitate. Sanc
țiunea trebuie comunicată sa
lariatului cu arătarea moti
velor și a textelor de lege 
— în cel mult 30 zile de la 
dala cînd cel ce aplică sanc
țiunea a cunoscut săvir^irea 
faptei, și nu mai tîrziu de 6 
luni dc la data săvîrsirii ei

Pentru angajații la a căror 
numire, este obligatorie apro
barea organului de wndiiccre 
colectiv sau colegial, este ne
voie ca desfacerea de con 
tract să fie aprobată de acest 
organ.
• împotriva desfacerii dis

ciplinare a contractului dc 
muncă, angajatul — indife
rent de funcția sa — poate 
face plîngere la judecătorie 
în cel mult 15 zile de la 
comunicarea sancțiunii.

Dacă se constată nevinovă
ția angajatului, măsura des 
facerii contractului este anu
lată iar unitatea va fi obli 
gată să-l reintegreze pe an
gajat în funcția avută anteri- 

’ or, cu plata drepturilor bă
nești pe 45 de zile.
• Potrivit Legii 1/1370, 

dacă măsura desfacerii disci
plinare a contractului de 
muncă a fost luată abuziv, 
cu rea credință, ea va atrage 
răspunderea disciplinară, ma 
terială sau penală a celui 
care a luat măsura.

In aplicarea sancțiunii des 
facerii contractului de mun
că, «cel mai important lucru 
răminc obiectivitatea >i prin
cipialitatea celui ce ia aceas
tă măsură. Gravitatea și ca
racterul excepțional al unei 
astfel de sancțiuni impun 
conducătorului un înalt simț 
dc răspundere. Orice greșea
lă, mai ales pripeala, sînt de 
natură să zdruncine clima
tul de încredere reciprocă 
dintre subaltern și superiorul 
său, și totodată, să compro
mită funcția educativă 
sancțiunii.

fn data de II noiembrie, 
Maria Ungur din Pelioșani 
a mers cu o pereche de ciz
me, ale fiicei sale, elevă în 
clasa a Xl-a a liceului de 
cultură generală din locali
tate, la atelierul de reparat- 
încălțăminte al cooperativei 
„Unirea-, de pe strada Au
rel Vlaicu Era cea mai 
propiată unitate meșteșugă
rească, dez acest gen, de lo
cuința sa. A plătit — con
form .regulilor* — înainte, 
costul reparațiilor. A fost 
«programată', pentru a ve
ni să ridice cizmele, firește, 
puse la punct, într-o zi nu 
prea îndepărtată de data 
depunerii „solicitării**. S-a 
bucurat femeia (avea și de 
ce, găsind deplină înțele
gere în fața unei cereri ca
re, datorită timpului nefa
vorabil. nu suferea prea 
multă ««minare), dar bucuria 
i-a fost curînd.’.. răsturnată. 
La început a fost o simplă 
amînare, însoțită de-un „a- 
lai' întreg de scuze și „jus
tificări*. A urmat a doua a- 
mînare. Apoi a treia. Apoi

ilIBIMIflIIfllNIIIIIIinilM

David MAN1U 
Procuror șef al 

Procuraturii locale Petroșani

Există sau nu

a corpului
urmă cu citeva luni anun- 
pe cititorii noștri despre 

deschiderea la Petroșani a .Ca
sei corpului didactic**. Noul 
lăc.'iș al dascălilor din Valea 
Jiului trebuia să constituie un 
cadru propice pentru realizarea 
celor mai variate acțiuni și 
dezbateri pe teme profesionale. 
De asemenea. „Casa corpului 
didactic' își propunea să găz-, 
duiască activitatea filialelor lo-

cale ale societăților de științe 
istorice, filologice etc. Dar lu
nile au trecut și „Casa corpu
lui didactic* a rămas departe 
de preocupările majore ale ce
lor cărora le-a fost dedicată. 
Ce-i drept, s-a realizat aici o 
expoziție, au avut loc vreo 2—3 
întîlniri pe diverse teme Și- 
cam atît. Ceea ce, să recunoaș

tem, e prea puțin și nu justi
fică spațiul și banii cheltuiți 
pentru mobilarea adecvată a 
încăperilor. In Valea Jiului e- 
xistă astăzi peste 1500 de so
moni ai școlii care ar putea să 
găsească la .Casa corpului di
dactic' nenumărate posibilități 
de informare, de dezbateri pe 
teme didactice, prilejuri 
tisfacții spirituale. De
întrebăm Inspectoratul 
municipal : cînd va
Xasa corpului didactic* 
ce și-a propus să fie ?

a patra. Apoi... scuzele au 
dispărut. Justificările — a- 
sișderea. Rămîneau „în pi- 
cioare“ doar amînările (deși, 
fără a ne gîndi prea mult, 
ne dăm scama că cizmele 
au menirea de a sta în pi
cioare — la propriu — nu 
amînările!). Pînă într-o zi, 
în 25 noiembrie, deci după 
14 zile, cînd, refuzînd să mai 
creadă în promptitudinea ser
virii elienților. de care dau 
dovadă ..meșterii** cizmari 
de la atelierul din strada 
Aurel Vlaicu, Maria Ungur 
și-a cerut înapoi — preten
ție justificată — „marfa*
pentru a se îndrepta spre 
altă unitate asemănătoare
(ca destinație) dar... diferită 
(ca solicitudine). Stupoare I 
Cizmele, 
cu toată 
părut 1 
le-a luat 
altundeva unde să fie, mai 
treceți dv. pe la noi...“ N-a 
mai trecut Maria Ungur pe 
la atelier. A venit ja redac
ție. Și ne-a cerut sprijinul. 
Am încercat să aflăm ceva. 
Mare lucru n-am reușit. Nici 
n-am insistat, întrucît era 
limpede că ne aflam in fa
ta unei practici inadmisibile 
(împotriva căreia ar putea fi 
dictate sancțiuni ceva mai 
usturătoare), de a lucra. îf» 
afara atelierului, acasă, co
menzi primite intr-un ate
lier al unei unități coopera
tiste care, oricum am numi-o 
tot sursă de .alte" venituri 
râm ine!). Și ne mai aflam 
in fața unei reprobabile a- 
titudini de tărăgănare înde
lungată 
spatele căreia, se subînțele
ge, se ascunde, nu destul de 
perfect, servirea promptă a 
unor alți clienți, care.pro
mit' ceva (și se țin de cu
vin t). Dar, de ce ? De ce ? 
— ne întreba, cu vădită mîh- 
nire și Indignare, Maria Un
gur, pusă în fața unei atari 
situații. De ce? Și noi nc 
întrebăm, dc ce ? Și-i în
trebăm pe cei în drept — 
conducerea cooperativei — 
de ce continua să se tolere
ze asemenea atitudini. De 
ce ?



1 >01 1» BBCEMBRir 1«1 ' 3

RECICLA REA
(Urmare din pag. 1) 

dificultățile in introducerea noi
lor tehnologii, în asimilarea de 
no> produse, rcbuuiri (de pro 
duse, proiecte, soluții) s n.m d., 
Intr-un ctivînl întreprinde ren se 
adaptează greu progresului, deși 
este dotată cu mijloace tehnico- 
financioro. Altfel spus : produc
ția întreprinderii nu este com
petitivă.

Ui nivelul individului, cerin
ța reciclării pornește din ncce- 
Mtntca de n-și asigura compe- 
tvnța pentru îndeplinirea unor 
sartini bine determinate, de 
n-și menține nivelul de pre
gătire profesională in conformi
tate cu progresul tehnico-șli- 
ințific.

Progresul nu „stă la 
rind”: cunoștințele sînt 

perisabile I
O veche cugetare afirmă că 

omul poate pierde de multe 
ori totul, in afara de coca ce 
orc in cap. Probabil câ acest 
adevăr — pentru că este un 
mare adevăr cel conținut in 
simplele cuvinte de mai sus — 
« fortificat voința și perseve
rența multora din cei ce s-au 
aplecat asupra cărții, dedieîn- 
du-se studiului.

Nu s-ar putea afirma că rea
litățile contemporane infirmă 
cugetarea, dar plasează proble
ma în condiții atît de diferite 
Incit comparațiile cu trecutul 
nu ajută. Simplu spus: cu
noștințele dobindite sînt un 
bun inatacabil și azi dar un 
bun ce poate deveni foarte ușor 
inutilizabil.

Mutațiile, schimbările în ști
ința și viața cotidiană contem
porană sini profunde și rapide, 
succesiunea lor se face „într-un 
-ritm atît de înnebunitor* (ca 
să folosim expresia unui cu
noscut savant român) îneît bu
nurile cele mai de preț — CU
NOȘTINȚELE — suferă în mod 
acut de perisabilitate.

Știința se dezvoltă vertigi
nos. Deschiderea de noi cîm- 

4>uri de cercetare, .forarea" în 
continuare a altora, au ca prim 
efect creșterea la proporții 
imense a informației. A apărut 
.știința despre știință’ — scien
tiza. Concluziile ei pot ului pe 
cel neavizat: și vom da un sin
gur exemplu : s-a calculat că 
-pentru a scrie astăzi o carte 
tivind certitudinea că este ab
solut originală trebuie parcurse 
ca documentare minimum 100 000 
-de studii, articole, cărți. Tim
pul necesar acestei culegeri de 
informații : 10 ani !...

Intre timp — in medie la 7 
ani, in unele ramuri de știință 
șj mai repede — informația 
științifică se dublează.

Se naște un cerc vicios cu 
două aspecte : pe de o parte nu 
sc poate rezista exploziei de 
informație sub aspect cantita
tiv. pc de altă parte, progresul 
este atît de rapid îneît ceea ce 
apare într-o zi drept „ultimă 
cucerire* poate deveni peste 
2—3 ani o modestă teorie de
pășită și clasată la arhivele 
științei.

Concluzia de necontrazis: a 
învăța o dată pentru totdea
una. a te instrui într-un do
meniu cu speranța că vei re
zista în cadrul tău fără a re- 
invăța mereu, devine IMPOSI
BIL. Fie că ne convine, fie că 
nu. soarta generațiilor actuale 
și viitoare se numește EDU
CAȚIA PERMANENTA, înțe- 
legînd evident și instrucția, 
pregătirea profesională în ca
dru) ei.

Pentru a ține pasul cu pro
gresul trebuie înainte de toate 
sâ știm în ce constă el. Se poa
le distinge un progres prin con
tinuitate, diferit de progresul 
prin mutație. Progresul prin 
continuitate înseamnă îmbună
tățiri pe baza aceleiași soluții

de principiu, spre exemplu a- 
ecla cc sc presupune că s-a 
realizat prin plasarea motoru
lui în ■ spatele automobilului. 
Progresul prin mutație înseam
nă găsirea unei căi, modalități 
cu totul noi pentru satisface
ri,.: nevoilor umane, să zicem, 
spre exemplu, trecerea de la 
automobilul obișnuit la cel cu 
pernă de aer ori la un mij
loc dc locomoție nou etc.

Exemplele dc mai sus — in
ii nționat simplificatoare — vor 
Kâ ne conducă la înțelegerea 
felului în care progresul ne 
îmbogățește cunoștințele. A ți
ne pasul cu progresul presu
pune STUDII! și mai ales stu
diu individual. Insa asimilînd 
rezultatele progresului prin 
continuitate ne perfecționăm 
pregătirea, în timp cc asimilînd 
progresul prin mutație nc-o 
modernizăm. Sînt două lucruri 
diferite și mai ales cei legați 
dc Invâțâmînt ar trebui să fie 
sensibili la aspectele deosebite 
ale perfecționării învățâmîntu- 
lui și ale modernizării sale !

Reciclarea este un mijloc de 
realizare atît a perfecționării 
cit, mai ales, a modernizării 
cunoștințelor noastre. Ea poate 
fi realizată prin mai multe for
me și pentru mai multe scopuri 
specifice. Prin reciclare se ur
mărește reîmprospătarea cunoș
tințelor. lărgirea cimpului dc 
cunoștințe, aprofundarea com
petenței. dezvoltarea generală 
a personalității.

Pe cine reciclăm ?
Legea răspunde, pc toată lu

mea și are dreptate, deoarece 
nimeni nu se poate considera 
la adăpost de uzura morală a 
cunoștințelor. Dar pentru a răs
punde la întrebări de genul i 
cînd ?, la cc intervale ?, prin 
cc forme ? etc. este necesară 
o cunoaștere mai largă și pro
fundă a fenomenului și a ma
nifestărilor sale specifice. Iar 
răspunsurile cer inevitabil di
versificarea pentru câ situațiile 
concrete, reale, sînt foarte di
ferite.
Să luăm spre exemplu, aspectul 
uzurii morale a cunoștințelor 
pc care nimeni — dacă nu stu
diază — nu-1 poate evita. Cum 
putem constata uzura morală a 
cunoștințelor cuiva ? Analizin- 
du-i ideile, comportarea, ac
țiunile și constatind că adoptă 
puncte de vedere învechite, u- 
tilizcază idei, atitudini vechi 
ori. in orice caz, depășite com
parativ cu cele mai recente, mai 
moderne.

Dar uzura morală a cunoș
tințelor, învechirea lor cu alte 
cuvinte — se manifestă într-un 
singur fel ? Cercetări serioase 
au pus in evidență mai multe 
forme specifice acestei uzuri, 
ori cunoașterea lor și ..diagnos
ticul* pus uzurii cunoștințelor 
unui individ ar trebui să fie 
prima condiție a chemării la 
reciclare.

O primă formă este aceea a 
uzurii morale profesionale. In 
profesia . inginer“ aceasta ar 
însemna că pregătirea generală, 
cunoștințele ce se presupun ne
cesare unui inginer sînt depă
șite la nivelul unui individ sau 
bitul. Dar practic nu este im
posibil ca un inginer astfel de
pășit să se descurce foarte bi
ne într-o activitate concretă, 
mai ales dacă acesta are un 
mare conținut de rutină, dacă 
se desfășoară într-un loc de 
muncă „ocolit* de progres, în 
care experiența acumulată este 
suficientă.

O altă formă o reprezintă 
uzura morală in specialitate 
care vizează nu pregătirea de 
ansamblu, ci cunoștințele strict 
specializate. Continuînd exem
plul nostru, aceasta ar însemna 
câ individul X are o pregătire 
generală de „inginer” corespun
zătoare nivelului actual, dar 
într-un domeniu anumit (elec-

Ironică, sâ zicem) cunoștințele 
sale sîht depășite, ccrînd o 
grabnică reîmprospătare și mo
dernizare.

Avem în sfîrșit uzura mo
rală a cunoștințelor cerute dc 
un anumit loc dc activitate. 
Să presupunem câ un inginer 
cu excelentă pregătire în pro
fesie șj în specialitate este pro
movat într-o activitate dc con
ducere. Activitatea nouă recla
mă cunoștințe 
vind procesul 
nicilc moderne 
sale, comportamentul conducă
torului etc. Neposcdind aceste 
cunoștințe, Inecrcînd să condu
că „va pc vremuri”, la inspi
rație, pe principiul .văz.ind și’ 
fâcînd" ș.a.m.d., un inginer ex
cepțional devine un conducător 
slab. Cauza 7 Uzura morală n 
cunoștințelor reclamate dc lo
cul de activitate.

Numai cunoscînd aceste for
me diferite, dc manifestare vom 
putea organiza cu eficacitate re
ciclarea cadrelor. Pentru câ 
prin această cunoaștere sc sta
bilesc o serie dc diferențieri 
care nu pot fi înghesuite în 
prevederi generale care fixează 
perioada dc reciclare, calea ei 
etc. ca ceva comun pentru toa
tă lumea.

Pentru că sc nasc o serie de 
situații care reclamă soluții 
specifice. Un caz pc care do
rim să-l semnalăm este acela 
al posibilității uzurii morale a 
cunoștințelor încă in momentul 
debutului in carieră.

La prima vedere ideea pare 
paradoxală, dar posibilitatea e- 
xislă și se realizează practic 
de multe ori .' Pot concura la 
aceasta și slăbiciunile învăță- 
mîntului (insuficienta sa mo
dernizare) dar și alte cauze. 
Cunoștințele unui proaspăt ab
solvent al unei facultăți pot 
suferi de uzura morală în spe
cialitate ori de uzura legată de 
locul de activitate.

In profesie — inginer în con
tinuul nostru exemplu — el 
este bine pregătit, dar e po
sibil ca într-o specialitate stric
tă să nu posede cunoștințe de 
data cea mai recentă. In plus 
locul de activitate are mare in
fluență.

Să presupunem — cazul 
nu este deloc utopic ! — că un 
proaspăt absolvent al facultă
ții do mine ocupă o funcție 
pe un șantier dc construcții, 
la construcția unui drum, tu
nel ctc. sau este promovat prea 
repede în funcții de conduce
re. O pregătire generală pen
tru a rezista cerințelor acti
vității posedă, dar este riscant 
Bă afirmăm că ea este de ni
velul cel mai ridicat.

Un alt caz este acela al ca
drelor administrative și de con
ducere. Ele suportă în prima 
fază consecințele uzurii morale 
de tipul celei provocate de ac
tivitate: cu timpul aceasta dis
pare (prin pregătire) dar se va 
instala uzura morală profesio
nală (învechirea cunoștințelor 
ținînd de profesia originară, de 
bază).

Nu mai puțin importantă este 
distincția cc se impune în func
ție de natura activității ce o 
îndeplinesc potențialii subiecți 
ai procesului reciclării.

In orice întreprindere sînt ac
tivități al căror conținut este 
în general constant, în care e- 
lementelc perturbatoare, de a- 
batere sînt foarte rare. Li se 
dă numele de „activități de 
rutină". In altele,- doza de e- 
lemente noi, modificatoare este 
importantă, abaterile de la con
ținutul obișnuit al activității 
sînt mari : sînt numite „acti
vități critice”. Importanța a- 
cordală pregătirii celor ce 
cupă funcții critice trebuie 
fie mai marc, necesitatea ca ei 
să fie supuși cu prioritate și 
la intervale mai reduse proce
sului de reciclare este, de ase
menea, evidentă.

deosebite pri- 
conduccrii, teh

nic realizării

o-
să

T V 19,20 1 001 dc seri — emisiu
ne pentru cei mici. A-
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vânturile lui Pety : „Pă
sările".

19,30 Telejurnalul dc scară.
H\30—17,00 Pentru lucrătorii 20,01) Tinerii despre ei înșiși.

«lin agricultură. 20.50 Pagini de umor. „Co-
17,30 Emisiune in limba ma- mici vestiți ni ccrnnului

ghinră. și... Mașinile lor".
18,30 l.n volan — cmisiu- 21,35 Mai aveți o întrebare ?

nr pentru condu* Morii „Cunonstcren Univcrsu-
auto. lui", in lumina ultime-

18A0 Confruntări. lor descoperiri din acest
19,10 Tcntni sănătatea «lv. domeniu.

.ruteni consuma medi- 22,20 Recital dc balet Ion
camcntc in timpul sar- Tugcaru.
cinii ?" 22,15 Telejurnalul dc noapte.

MIREASMA l’ÎINII
(Urmare din pag. I)

locuite unele agregate și se 
va igieniza unitatea, astfel ca 
cele 5 000 kilograme dc piinc 
pe core trebuie să le producă 
în 24 de ore, să aibă un flux 
continuu dc fabricație.

Ce va însemna acest lucru 
pentru colectivul brutăriei din 
Vulcan ?

In primul rind populația Vul-

conului va beneficia de o pii- 
ne cu indici superiori de ca
litate, iar colectivul dc aici 
este holărit să răspundă cu 
cinste acestei cerințe. Pentru 
șefa unității, inseamnă o și 
mai mare dăruire in muncă, in 
relațiile cu oomenii, pentru a 
fi mereu așa cum fiecare do
rește să devină, un comunist 
de omenie. Mai bun decit pii- 
nea.

s

„Steagul
Se înalță 

noi blocuri
Constructorii, prin a căror 

>S hărnicie se înălța in orașul 
7 nostru numeroase blocuri cu 
I' apartamente confortabile, zo

resc în aceste zile lucrările 
la blocul C3 cu 80 de aparta
mente. Construit din pano
uri ; blocul urmează să fie 
dat în folosință la finele a- 
nului. Au început lucrările 
și la Blocul D 4 cu 40 de 
apartamente, ce face parte 
din seria celor 4 D-uri. Deo
sebirea este că in timp ce 

>> celelalte trei 6-au construit 
a din cărămidă, D 4 se înalță 
v din panouri.

V. ClRSTEA

Au început lucrările 
la noua piață

Față de creșterea continuă 
a populației, vechea piață a 
orașului nostru nu putea asi
gura condiții optime pentru 
desfacerea produselor agroa- 
limentare. Gospodarii orașu
lui au hotărît să se constru
iască o nouă piață. S-au fă
cut mai întîi studiile și do
cumentațiile necesare. De cu- 
rînd s-a deschis și finanța-

Corespondenții 
și cititorii despre 

localilalea lor

rea în valoare dc 1450 000 
lei, fapt ce a permis începe
rea lucrărilor. Se vor con
strui mese din beton armat 
acoperite, platforme pentru 
desfacerea mărfurilor, spă
lătoare și locuri special ame
najate pentru vînzarea păsă
rilor. Prin transformările și 
amenajările aduse unei clă
diri, în noua piață se va des
chide și un complex comer
cial cu circa 11 unflăți de 
desfacere.

I. MUNTEANU

a magistralei d de
la Valea dc Lu
crările de modernizare a 
străzii Avram Iancu urmea
ză să fie continuate anul viitor.

Ir. COROIU

Rampă pentru 
spălarea mașinilor

y
ÎNSEMNARE

poveste eu vise

Asfaltări de străzi 
și trotuare

In acest an. pentru asfal
tări de străzi și trotuare, s-a 
alocat de la buget suma de 
500 000 lei. Din* aceste fon
duri s-au turnat peste 10 000 
metri pătrați de asfalt. S-au 
asfaltat trotuarele de pe 
strada Tudor , Vladimirescu, 
intrările în străzile laterale 
și platformele din fața com
plexelor comerciale. Parțial 
s-a modernizat și strada A- 
vram Iancu în urma execută
rii lucrărilor dc introducere

Parcul de mașini al gara- <<
jului STRA din Lupeni a 
crescut continuu. Vechea >(
rampă de spălare nu mai pu- <<
tea face față în bune condi- E
țiuni cerințelor. Comunistul <«
Nicolae Stoi, șeful garajului, >;
a studiat posibillatea con- V
struirii unei noi rampe pen- ?<
tru spălarea mașinilor. A gă- y
sit un teren, e drept, plin de <<
gropi, în apropierea stadio- y
nului asociației sportive Mi- <<
nerul. Cu pămîntul provenit y
de pe șantierul T.C.M.M. a <<
fost nivelat terenul, apoi s-a /<
turnat betonul necesar. Prin y
noua rampă sau îmbunată-
țlt simțitor condițiile d" ?<
spălare a mașinilor. ?<

La Lupe ni

PE TEME DE N. D. P. M
Să perforăm și

POPICE
In ultima etapă din turul 

campionatului municipal de po
pice. arena Utilajul din Petro
șani a găzduit întîlnirea dintre 
echipele Utilajul și ParînguJ 
din Lonea.

Și în această întîlnire starea 
necorespunzătoare a materialu
lui de joc a influențat negativ 
desfășurarea întîlnirii, astfel 
incit nici una din echipe 
nu a reușit să depășească nici 
măcar granița celor 4 600 p.d. 
iar dintre cei 12 jucători care 
au evoluat, unul singur a de
pășit ’800 p.d.

După o întrecere destul de e- 
chilibrată victoria a fost obți
nută de gazde cu 4 598 p.d. fa
ță de 4 572 p.d. cit au totali
zat jucătorii din Lonea. S-au 
evidențiat Aurel Vătulescu 
(807 p.d.) și Ion Panța (798 p.d.) 
de la Utilajul, Eduard Tekar 
(cu 791 p.d.) și Ion Dobricâ 
(782 p.d.) din echipa oaspeților.

Puteai să nu prea ai de-a 
face cu ale mineritului, cu 
regulile de protecție a mun
cii, care se cuvin întocmai 
respectate în orice punct din 
subteran (și nu numai de 
aici) și tot te-ar fi izbit a- 
baterile săvîrșite, pe această 
linie, în zona suitorului de 
aeraj între orizonturile XI — 
X A de la sectorul de des- 
chideri-pregătiri al E.M. Ani- 
noasa, dacă, bineînțeles, te-ai 
fi încumentat la o atare in
cursiune... In orice caz, cei 
de la controlul modului de 
îndeplinire a N.D.P.M. s-au 
încumetat nu de mult și ce 
au constatat ? Că nu fusese 
curățat compartimentul de 
circulație, că scările aveau 
spițele rupte, îngropate în 
material 6teril, că peretele 
despărțitor dintre comparti
mente era deteriorat, că în 
secția de transport lipsea 
grătarul sub podul de lucru...

Dispozițiile de pușcare sau 
normele prevăd execuția u- 
nor găuri de probă de 5 me
tri in front. De ce nu se pro-

în nepăsare!
cedase în acest fel ? Mai 
mult, perforajul obișnuit al 
găurilor de mină se realiza
se uscat, oamenii din briga
da lui I. Uțescu expunîndu- 
se pericolului îmbolnăvirii. 
Oare să fie atît de greu să 
se rezolve o dată perforajul 
umed ?

Am întreba, însă organele 
de supraveghere și control 
din cadrul sectorului ce anu
me a controlat și cum a fă
cut-o dc s-au depistat atitea 
abateri de la normele de 
protecție a muncii, intr-un 
singur loc ?

...Și la frontul galeriei de 
legătură Aninoasa — Priboi, 
unde lucra brigada lui Ion 
Cîrlan, din limitele aceluiași 
sector, găurile de probă... 
lipseau la apel, de fapt lo
cul de muncă în cauză nici 
nu era dotat cu sfredcle pen
tru aceasta... Poate că nu se 
va întîrzia cu procurarea 
sfredelelor și pentru găurile 
de probă dar și pentru a 
răzbi în carapacea nepăsării 
unora...

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 

50 din 15 decembrie 1971, au 
fost extrase din urnă urmă
toarele numere ;

Extragerea I i 
36 32.

Extragerea a
14 13.

Fond general 
1 880 602 lei.

27 25 24 29

dc premii i

FLANJA
NEETANM

/TVB
GĂURIT 1 

wa.
JESFÂGUt

S. BALOT

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aeroportul, seriile I și 
jj (16—19 decembrie); Repu
blica : B. D. în alertă (16—19 
decembrie); LONEA — 7 No
iembrie : Fratele doctorului 
Homer (1G—18 decembrie);

Minerul: Facerea lumii
(16—19 decembrie); VUL
CAN : Articolul 420, seriile 
1 și II (16—19 decembrie); 
LUPENI — Cultural : Tick
tick... tick... (16—20 decem
brie); BARBATENI : încotro 
omule ?, seriile 1 și II (17—19 
decembrie).

Cînd se ignorează sabia 
lui Damocles...

negli-Și acum — despre o 
jență a organului de supra
veghere și control aparținînd 
sectorului 1, de la aceeași 
mină. Brigada lui Ion Gheor
ghiu podise defectuos abata
jul .și cînd s-a atacat noua . 
felie, 6ub cea despre care - 
e vorba, oamenii au lucrat 
continuu sub amenințarea de 
accidentare gravă ca o sabie 
a lui Damocles, deasupra ca
pului... Și cit de simplu se 
putea evita posibilitatea că- ' 
derilor de roci din tavan da
că brigada s-ar fi dovedit

conștiincioasă în execuția o- 
perației de podi re sau dacă 
înainte de prăbușire în felia 
superioară, maiștrii respec
tivi — destinați să suprave
gheze cu răspundere și să 

i controleze, la modul respon- 
- săbii, activitatea de la front

— ar fi controlat, așa cum 
se cuvine să o facă, abata
jul... Ar fi constatat, neîn
doielnic, felul defectuos de 
execuție a podirii cu plasă 
de către brigadă, și orice pe
ricol de surpare ar fi fost în-, 
lăturat la timp. Dar așa...
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PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și ac tualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Odă limbii române; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Muzică 
populară bănățeană; 10,30 
Clubul călătorilor; 11,00 Bu
letin de știri; 11.05 Muzică 
ușoară; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,30 Coruri bărbă
tești; 12,00 Melodii lansate 
de Monty; 12,15 Recital de 
operă; 12,30 întîlnire cu me
lodia populară și interpretul

preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidia
nă; 13,27 Cîntecul c pretutin
deni; 14,40 Orchestra de mu
zică populară „Ciocirliu”; 
15,00 Buletin de știri; 15,05

Tribuna radio; 15,25 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica dc estradă; 16,00 Radio
jurnal: 16,15 Piese corale; 
16,30 Radiocabinet dc infor
mare și documentare; 17,00 
Antena tinerelului; 17,30 Mu
zică ușoară; 18,00 Orele șe
ii; 20,00 Tableta de scafă; 
0,05 Zece melodii preferate; 
0,40 Romanțe; 20,55 Știința 

21,00 Revista .șlagăre- 
1,30 Recital de operetă: 
Din lirica populară — 

melodii și versuri; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 22,53 Moment poetic: 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
.știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.
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A lucrat Ia mina Aninoa- 
sa. Așa zicea. De fapt, cred 
că impropriu am folosit cu- 
vintul a lucrat. Poate că a 
fost doar... angajat al aces
tei întreprinderi. Pentru că, 
de lucrat, el lucra altceva. 
Ii „lucra" pe alții. Avea o 
pasiune. O pasiune mare, ca- 
re-l stăpiii'-a total, li plăceau 
la nebunie gările... Gările, da, 
stațiile C.F.R. adică. Ii plăcea 
să vadă oameni, oameni 
mulți și mărunți, cu bagaje 
multe și mărunte. Era fi un 
bun „psiholog' ! Privea atent 
fețele oamenilor, le citea in
tențiile, le descifra firea și 
le afla obiceiurile. Era... ma
re, ce mai încoace și-n colo ! 
Cînd l-a „ochit", in gara Li- 
vezeni, pe A. C., l-a și .mi
rosit". Urgent. „/Ista doarme 
din picioare — și-a spus. Bun 
băiat! Imediat o să se așeze. 
Nu durează mult ! Să fim o- 
peratiri!’ Și așa a fost. A. C. 
s-a instalat, obosit, toropit, 
pe o bancă, lanos Szalasi — 
lingă el. A. C. a ațipit rapid. 
Era firesc., oboseala... Și lanos 
Szalasi a ațipit (vorba vi
ne, căci aparențele înșeală!). 
Cine-i vedea, duși pe tă- 
rîmul viselor dulci zi
cea precis că seamănă aido
ma unor prunci proaspăt îm- 
băiați... Ei, dar ochiul în
chis afară al lui I. S. „înăun
tru se deșteptă’ — vorba 
poetului — și cel ce căutase 
aparenta tihnă își amintește 
(de fapt, nu uitase!) că al
tul este scopul... transfigu
rării sale „scenice". Și în
cepe atunci lanos să-și pi
păie grijuliu vecinul, după 
ce in prealabil n-a omis a- 
mănuntul, după el deloc ne
interesant și de trecut cu ve
derea, de a-și lăsa capul — 
ca fiind prea greu, înglodat 
in somn — pe umărul tova
rășului de vise. Ajungind,

după un scurt răstimp la 
concluzia că .fraierul' (așa 
obișnuia să-și numească .cli- 
enții') chiar doarme, doar
me de-a binelea, tun și fără 
junghiuri intercostale, a în
drăznit. l-a luat bagajele și-a 
pornit-o la „sănătoasa". Cum 
era normal, insă, n-a ajuns 
departe. A fost prins și de
ferit justifici.

ir
lanos Szalasi ? 
cărui educație, 
anilor, a fost

Cine este 
Un tînăr a 
de-a lungul __ r
complet neglijată. Are 27 de 
ani și mai are... la activ, 
pentru furt, o condamnare, 
in 1963. De mediul viciat in 
care a trăit in familie, nu 
s-a desprins nici după înte
meierea unei familii. Dimpo
trivă. Și-a încropit un cămin 
in compania unei femei care 
se poate deja „lăuda’ cu 7 
(șapte) condamnări. Cum tră
iau ? Ce ginduri și idealuri 
aveau '! Sînt întrebări ale că
ror răspunsuri pot fi date 
cu multă dificultate. Rupți
— și fără ca puntea de legă
tură sa poată fi reconstruită
— între ei, rupți de reali
tate, desprinși de preocupă
rile, de gîndurile și aspira
țiile celor din jur, ale se
menilor lor, cei doi .fami
liști" aveau „interese' apar
te, vizînd cîștigul fără mun
că, dobindirea de venituri 
prin înșelăciune, prin furt. 
E trist că mai există ase
menea oameni. Dar e bine că 
nu sînt lăsați să-și desfășoa
re prea mult „activitatea’, 
e bine că reușim să-i aflăm 
și poate timpul „meditațiilor 
forțate" le va schimba glo
durile, caracterul, preocupă
rile...

Emilian PÎRVU, 
căpitan de miliție 
Adrian CONDOR

mineri/

f DEFECȚIUNILE, 
TUBURILOR i
AER A3 1

/1

l.

BAZA DE APROVIZIONARE Șl TRANSPORT
organizează concurs

pentru angajarea de gestionari ia 
Depozitul central de materiale Varnița

22 decembrie 1971, ora 8 la sediul Bazei de aprovi- 
31 ihai Viteazul nr. 3.
conform prevederilor II.t .Al. 914/1968 și instrucțiu-

Concursul va avea loc in ziua de 
zionare și transport din Petroșani, str.

Salarizarea angajaților sg va face 
nilor in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7 — 15 de la serviciul depozite 
al B A T.
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I rimele tone do mine
reu de cupru de la

Musodiar

âmmtul des
coperit cu citva timp în ur
mă in munții Mugodjar, din 
partea apuseana a Kazah- 
slanului sovietic. Zăcămintul 
prezintă avantajul că se află 
in appropierea căii ferate 
care leagă regiunile Asiei 
centrale sovietice de Ural, 
unde se află mari uzine de 
prelucrare a minereului de 
cupru.

In decursul actualului cin
cinal (1971—1975). in Kjzah- 
stan urmează să fie date în 
exploatare aite citcva mari 
zăcăminte de minereu de 
cupru, descoperite în ultimul 
timp, exploatările vechi fiind 
supuse, in aceluși timp, unor 
lucrări de extindere și moder
nizare Ca urmare a acestui 
fapt, producția de cupru 
Kazahstanului va crește, 
perioada cincinalului, cu 
proximativ 70 la sută.

bilit și regimul de 
ții din comunele ......... .....
combinatului metalurgic, prin 
care se interzice, pînă la a- 
nul 1976. așezarea unor noi 
locuitori în această zonă.

Planul prevede execuția a 
patru brîuri împădurite prin
cipale și altele locale. Pen
tru aceasta se voi- utiliza 
mai ales pămînturi nepro
ductive. Suprafața pe care 
se vor întinde noile planta
ții este apreciată la 621 hec
tare. Brîurilc împădurite vor 
spori conținutul de oxigen al 
acrului, vor reduce oscila
țiile de temperatură anuale 
de la 1—3 grade, sporind 
in același timp cu 6 la sută 
umiditatea aerului.

conslruc- 
lirhltrofe D 

D
D
0
0
0 
o
D
0
0
D
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17 miliarde coroane
pentru construcția

de drumuri
In actualul plan cincinal, 

în R.S. Cehoslovacă se alocă 
17 miliarde coroane pentru 
construcția de drumuri. O 
mare parte din aceste fon
duri este destinată construi
rii autostrăzii Est-Vest, care 
va lega Praga de Bratislava. 
Prima porțiune a șoselei, cu 
o lungime de 50 km. a și in
trat in exploatare, urmind ca 
în viitorii doi ani să se termi
ne construcția unui sector de 
106 km.

In afară de aceasta, vor fi 
construite sute de kilometri 
de șosele modernizate și, 
totodată, vor fi lărgite și re
făcute 2 400 km de drumuri 
din rețeaua șoselelor existen
te.

Pină in anul 1975 vor fi 
terminate lucrările pregăti
toare în vederea construirii 
unei șosele inelare in jurul 
orașului Praga, care va per
mite descongestionarea cen
trului capitalei cehoslovace 
de fluxul mașinilor aflate în 
tranzit.

Pentru protecția
mediului

Primăria orașului Sofia a 
aprobat planul pentru crea-

Barajul de pe rîul ZazaQ
Cursul rîulul Zaza, situat [] 

in sudul provinciei Las Vil- n 
las din Cuba, a fost deviat, [] 
recent, o dată cu începerea n 
lucrărilor de construcție a J 
celui mai mare baraj din rn 
țară. Barajul, a cărui con- U 
strucție urmează să se în- n 
cheie în primăvara anului Lj 
1972, va avea o lățime de H 
350 m și o lungime de 4 U 
km, înălțimea sa atingînd •! U 
m. Dupâ darea în funcțiune n 
a barajului, debitul de apă U 
care va traversa canalul rj 
principal al acestuia va a- U 
tinge peste 85 metri cubi pe Fi 
secundă. Apele lacului de a- U 
cumulare, cu o capacitate de F] 
1 020 milioane metri cubi. G 
vor fi folosite, totodată, la [] 
irigarea unei suprafețe agri- ri 
cole de 54 000 hectare. LI

In cadru] planurilor de va- Q 
lorificare multilaterală a re- - 
surselor hidroenergetice ale H 
Cubei, în anii 1969 și 1970, — 
au fost construite alte 17 ba- U 
raje, care vor reține un vo- FI 
lum de circa 1315 milioane 
metri cubi de apă, cu ajuto- |J 
rul căreia vor fi irigate, de Fj 
asemena, mari suprafețe de EJ 
teren. Aceste măsuri prezin- Q 
tă o importanță deosebită n 
pentru economia Cubei, dat U 
fiind că resursele hidrologi- Q 
ce nu sînt repartizate uni- ri 
form pe teritoriul țării și că, U 
în sezonul secetos, lipsa de 
ploaie poate dura pină la _ 
cinci luni. U

□n

Vizita în Venezuela a delegației 
Marii Adunări Naționale

CARACAS 15 — Trimisul
special Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Delegația Marii A- 
dunftri Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Mihai Dalca, preșe
dintele Comisiei de politicft ex
ternă a M.A.N., a făcut o vi
zită la Congresul Național al 
Venczuclci.

In incinta Congresului, de
legației române i-au fost pre
zentate onoruri militare. S-au 
intonat imnurile naționale ale 
celor două țări.

Oaspeții au fost salutați dc 
președintele Senatului, Jose An
tonio Perez Diaz, și președin
tele Camerei Deputaților, Anto
nio Leidenz. Intre președinții 
celor două camere și delegația 
română a avut loc o discuție. 
„Cunoaștem eforturile construc
tive ale poporului român în ri
dicarea patriei sale, a spus pre
ședintele Senatului. Sintcm con
vinși că vizita delegației Ma
rii Adunări Naționale a Româ

niei aduce o contribuție impor
tantă la dezvoltarea legăturilor 
dintre țările noastre, la o cu
noaștere reciprocă lot mai bu
nă". Conducătorul delegației 
române și-a exprimat convin
gerea că legăturile directe din
tre reprezentanții popoarelor 
pot aduce o contribuție va
loroasă la ansamblul relațiilor 
dintre ele, la intensificarea1 și 
dezvoltarea acestora.

Tot în cursul vizitei la Con
gresul Național, delegația ro
mână a avut o întîlnirc cu co
misiile dc politică externă ale 
celor două camere. Delegația a 
fost salutată dc senatorul Jcșus 
Solo Amesty, președintele Co
misiei dc politică externă a Se
natului venczuelean. Intre de
putății români și vcnczuelcni a 
avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu stadiul actual și 
perspectivele relațiilor dintre 
cele două țări, subliniindu-sc 
rolul contactelor parlamenta).' 
în stimularea acestor legături.

Delegația română a avut, de 
asemenea, o întîlnirc cu minis
trul dc externe al Venczuclci, 
Aristide Calvani. Șeful delega
ției române și ministrul de ex
terne venczuelean au abordat 
uncie probleme legate dc pers
pectivele dezvoltării relațiilor 
dc colaborare și de cooperare 
intre cele două țări în dome
niile economic și cultural.

La întîlniri a participat Oc
tavian Bărbulescu, ambasado
rul României la Caracas.

★

CARACAS 15. — Trimisul
special Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, preșe
dintele Comisiei dc politică ex
ternă a M.A.N., a părăsit ca
pitala Venczuclci, Caracas, ple- 
cînd pc calea acrului spre 
patrie. —

Evoluția conflictului
indo-pakistanez

Forțele pakistaneze 
opun o puternică rezis
tență la Khulna
RAWALPINDI 15 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvînt ofi
cial pakistanez, citat de agen
ția France Presse, a declarat 
că forțele pakistaneze au, an
gajat lupte violente cu unită
țile militare indiene helipur- 
tate și parașutate la nord de 
Dacca. Situația la Dacca os,te 
„foarte rea", a declarat, mier
curi, la Rawalpindi, purtătorul 
de cuvînt oficial al guvernu
lui pakistanez, citat dc agen
ția France Presse. El a men
ționat că lupte dc stradă foar
te grele se desfășurau in îm
prejurimile capitalei Pakistanu
lui oriental și că trupele in

PERU : La Tîr- 
gul International 
al Pacificului, i- 
naugurat Ia 12 no
iembrie, participă 
38 de țări.

In foto : Vedere 
generală a Tirgu- 
lui in ziua inau
gurării.

diene se îndreptau spre oraș 
din diferite direcții.

Un purtător de cuvînt ofi
cial de la Rawalpindi a infor
mat că, la sud dc Dacca, în 
localitatea Khulna și în îm
prejurimile ei, forțele pakista
neze opun o puternică rezisten
ță trupelor indiene.

Pc de altă parte, postul de 
radio pakistanez a anunțat câ 
aviația pakistaneză a bombar
dat din nou acrobazele indie
ne de la Srinagar și Amritsar.

♦ Dacca — ținta atacu
rilor de artilerie ale 
forțelor indiene
DELHI 15 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei 
indiene, citat dc agențiile Reu
ter și' United Press Interna
tional, a declarat că, înaintînd 
în Pakistanul de est, forțele in
diene au ocupat localitățile 
Jaydebpur și Tungi, situate la 
30 kilometri și, respectiv, la 19 
kilometri de Dacca. Forțele in
diene care se îndreptau spre 
Dacca din două direcții au în
cercuit, complet, miercuri, ca
pitala Pakistanului de ’est, a 
anunțat la- Delhi un purtător 
de cuvînt, citat dc agenția 
France Presse.

Pe de altă parte, agenția 
Press Trust of India, reluată 
de France Presse și Reuter, a- 
nunță că trupele indiene ajun
seseră miercuri seara la apro
ximativ 3 kilometri de princi
pala garnizoană a unității pa
kistaneze din orașul Dacca.

Un alt purtător de cuvînt 
indian, reluat de agenția France 
Presse, a anunțat că lupte 
grele se desfășoară în împre
jurimile localității Khulna, .un
de forțele pakistaneze opun o 
rezistență dîrză".

Postul de radio „AH India" 
a comunicat că avioane pakis
taneze au bombardat din nou 
aerodromul indian de la Srina
gar, în Cașmir.

Ședință plenară 
a C.C. al P.O.

din Austrii?
VIENA 15 — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : După cum informează 
ziarul „Volksstime". la Viena 
a avut loc o ședință plenară a 
C.C. al P.C. din Austria consa
crată examinării situației poli
tice din țară după alegerile 
parlamentare, planului de 
muncă al C.C. pentru anul vii
tor, problemelor muncii în 
întreprinderi și luptei împotri
va creșterii impozitelor. Ple
nara a aprobat în unanimitate 
planul de muncă și rezoluția 
cu privire la situația politică 
din Austria și a adoptat o ho- 
tărîre asupra muncii comu
niștilor în întreprinderi.

In Uniunea Sovietică a 
fost lansat miercuri satelitul 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-465“„ care s-a plasat pe o 
orbită cu apogeul de 1 023 km, 
perigeul de 984 km și înclina
ția de 74 grade. Perioada ini
țială de rotație este de 105 mi
nute.

In micul orășel industrial 
Knapsack, situat Ia 12 km dc 
Kuln, viața a devenit aproa
pe imposibilă datorită gra
dului de poluare, deosebit du 
ridicat. Acrul a devenit ires
pirabil. norii groși de fum 
aproape că nu lasă să mai 
pătrundă lumina soarelui, să
nătatea oamenilor este în pe
ricol. gazele și fumul ema
nate de instalațiile indus
triale de aici fiind deosebit 
de dăunătoare pentru ochi și 
plămini. Acrul este ati( de 
încărcat de substanțe poluan
te, incit se spune că femeile 
nu pot să poarte ciorapi de 
nylon, deoarece chimicalele 
din atmosferă atacă nylonul 
și-l distrug. In o recentă an
chetă printre locuitorii aces
tui orășel, 90 la sută au de
clarat că doresc să părăseas
că acest loc. Autoritățile au 
declarat că in 1977 acest o- 
rășel va fi evacuat. Pină a- 
tunci însă, se parc că locui
torii vor fi nevoiți să con
tinue să trăiască in aceste 
condiții.

In foto : Vedere din Knap
sack: norii groși dc fum, ca
re ies din coșurile fabrici
lor, întunecă și poluează at
mosfera acestui orășel.

Convorbirile Jeno Fock
— Gemal Biedîcî

BUDAPEST A 15 (Agerpres). 
— Miercuri, la Budapesta au 
continuat convorbirile între 
președintele guvernului ungar, 
Jeno Fock, și președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, Gemal Bie-

dici, care se află în vizită în 
Ungaria.

Cu acest prilej, menționează 
agenția MTI, s-a procedat la 
un schimb de opinii asupra 
problemelor internaționale ac
tuale și a fost examinată dez
voltarea relațiilor bilaterale.

® Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, a stabilit contacte 
cu reprezentanții Israelului și 
Egiptului in legătură cu relua
rea misiunii sale de pace in 
Orientul Apropiat, informează 
Agenția Associated Press. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
afirmat că Jarring a început 
să lucreze la modalitățile de 
reînnoire a efortului său de 
mediere in lumina hoturirii 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

QUITO 15 (Agerpres). — 
Selecționata de fotbal a 
U.R.S.S. și-a încheiat turneul 
în America de Sud, întîlnind 

■ la Guaiaquil formația Bar
celona, campioana Ecuadoru- 

J lui. Partida s-a încheiat la
egalitate : 1—1 (0—0).

★

PRAGA 15 (Agerpres). — 
Echipa maghiară de fotbal 
Raba Eto din Gyor, aflată 
în turneu în Cehoslovacia, a 
jucat la Trnava cu formația 
locală Spartak. Fotbaliștii ce
hoslovaci -au obținut victoria 
cu scorul de "3—0 (1—0).

★

MADRID 15 (Agerpres). — 
Formația poloneză de fotbal 
Legia Varșovia și-a început 
turneul in Spania întîlnind 
la Madrid echipa Rayo Val- 
lecano. Au cîștigat gazdele 

! cu scorul de 1—0 (1—0).

★

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— Cu trei runde înainte de 
terminarea turneului de șah 
.Memorialul Alehin” în cla
sament continuă să conducă 
marele maestru sovietic Leo
nid Stein cu 9,5. puncte ur
mat de Smîslov și Karpov 
cu cile 9 puncte fiecare. 
Campionul mondial Boris 
Spaski ocupă locul 10 cu 7 
puncte, iar șahistul român 
Florin Gheorghiu se află pe 
locul 14 cu 6 puncte.

In ziua continuării parti
delor întrerupte tînărul ma

estru Karpov a obținut vic
toria în fața lui Bronstein 
și a remizat cu Tall. Alte 
rezultate i Byrne — Parma 
remiză; Olafsson — Lengyel 
1—0; Korcinoi — Tall 1—0.

★

BERLIN 15 (Agerpres). — 
Meciurile desfășurate în cea 
de-a doua zi a turneului in-

A la fotbal, la Arad s-au în- 
lîlnit ieri după-amiază for
mațiile U. T. Arad și Poli
tehnica Iași. După o primă 
repriză echilibrată, în cea 
dc-a doua parte a jocului, 
fotbaliștii arădeni s-au do
vedit superiori, obținînd o 
victorie meritată cu scorul de 
4—1 (0—0).

In urma acestei victorii, e- 
chipa U. T. Arad termină pe

In cadrul aceleiași festivi
tăți, antrenorului Nieolae Du
mitrescu i-a fost acordat 
titlul dc antrenor emerit 
pentru îndelungata sa activi
tate ca jucător și antrenor la 
formația U. T. Arad.

★

V--------------

ULTIMELE
ȘTIRI SI'IIIÎIIVI

ternațional masculin de 
handbal de la Schwering 
s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Iugoslavia — Un
garia 13—12(13—7); R.D. Ger
mană A — R. D. Germană B 
20—17 (14—6); Cehoslovacia 
— Danemarca 24—21 (13—7). 
In clasament conduce echipa 
Iugoslaviei — 4 puncte
(36—26), urmată de R. D. 
Germana A — 4 puncte (35-29); 
R. D. Germană B și Ceho
slovacia cite 2 puncte. Un
garia și Danemarca 0 puncte.

★

Intr-un meci restanță din 
cadrul campionatului diviziei

primul loc în clasamentul 
primei jumătăți a campiona
tului, totalizînd 20 de puncte 
(golaveraj 31—14) și avînd un 
joc restanță cu Petrolul Plo
iești.

★

înaintea acestei partide a 
avut loc o festivitate în ca
drul căreia jucătorul arădan 
Iosif Lercter a fost distins 
cu titlul de maestru emerit 
al sportului. După cum se 
știe, recent, lui Iosif Lercter 
i s-a acordat și „Trofeul fair- 
play" de către Asociația pre
sei sportive din cadrul Uniu
nii ziariștilor.

Ieri, pe stadionul .23 Au
gust" din Capitală, în pre
zența a 15 000 dc spectatori, 
echipele. Tottenham Hotspur 
Londra și Rapid București 
s-au întîlnit în cel de-al doi
lea meci pentru optimile dc 
finală ale .Cupei U.E.F.A." 
la fotbal. Fotbaliștii britanici, 
care cîștlgaseră pe teren pro
priu cu 3—0, au obținut din 
nou victoria, de data aceasta 
cu scorul dc 2—0 (0—0).

Din minutul 64 cele două 
formații au evoluat în cîtc 
10 jucători, Pearce și Pop 
fiind eliminați pentru joc dur.

★

ATENA 15 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Karaiskakis" 
din apropierea Atenei echi
pele Nacional Montevideo și 
Panathinaikos s-au întîlnit în 
prima manșă a finalei „Cu
pei intercontinentale" la fot
bal. Formația greacă înlo
cuiește, după cum se știe, pe 
cîștigătoarea din acest an a 
.Cupei campionilor europeni", 
echipa olandeză Ajax Am
sterdam. Partida, urmărită 
de-45 000 dc spectatori, s-a 
încheiat la egalitate 1—1 
(0-0).

(Agerpres)

Statele Unite au efectuat 
marți, la poligonul de expe
riențe din Nevada, o nouă ex
plozie nucleară, a anunțat Co
misia americană pentru ener
gia atomică. Cu o putere de 
ordinul a 20 000 pînă la 200 000 
tone TNT, aceasta este a 11-a 
experiență nucleară subterană 
anunțată de S.U.A. în cursul a- 
cestui an.
• La Addis Abeba a în

ceput o sesiune a Comisiei pen
tru apărare a Organizației U- 
nității Africane, consacrată e- 
xaminării unor probleme pri
vind lupta împotriva colonialis
mului portughez, apartheidului 
și rasismului din Africa aus
trală. La sesiune sînt repre
zentate peste 30 de state mem
bre ale O.U.A. împăratul Etio
piei, Haile Selassie, a adresat 
participanților un mesaj.

• Ambasadorul Iordaniei în 
Marea Britanic, Zaid Al—Ri- 
fai, a fost ușor rănit, miercuri, 
in cursul unui atentat, anunță 
agenția Reuter, citind un co
municat al Ambasadei jorda- 
niene de la Londra. In ciuda 
unei ample acțiuni polițienești, 
a anunțat Scotland Yard-ul, 
atentatorii nu au putut fi încă 
arestați.

© La Facultatea de științe 
juridee a Universității din. Ma
drid au avut Ioc noi tulbu
rări, în urma cărora poliția a 
pătruns în incinta facultății de 
unde a evacuat pe studenți, 
dintre care a arestat pe cițiva.

Intre timp, Facultatea de 
medicină din Madrid continuă 
să rămînă închisă ca urmare 
a neparticipării studenților, ca
re protestează astfel împotriva 
programelor de învățămînt în
vechite. Aceeași stare de lu
cruri există și la Facultatea de 
medicină din Barcelona.

♦ In sala „El bîouggar" din 
capitala Algeriei s-a deschis ex
poziția „Viața culturală in Bu
curești". La inaugurare au par

ticipat funcționari superiori ai 
M.A.E. algerian, ai Ministeru
lui Informațiilor, reprezentanți 
ai unor instituții culturale din 
capitala Algeriei, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Alger, ziariști.

încă de la deschidere, expo
ziția se bucură de un deosebit 
interes din partea publicului 
vizitator.

•

0 La sediul Ambasadei 
U.R.S.S. din Viena a avut loc 
miercuri o nouă ședință de lu
cru din cadrul celei dc-a șasea 
runde a convorbirilor sovicto- 
americane asupra limitării cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.).

Următoarea ședință a convor
birilor S.A.L.T. va avea loc la 
17 decembrie.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, l-a 
primit pe ministrul minelor, 
metalurgiei și potasiului al R.D. 
Germane, Kurt Singhubcr, care 
se află într-o vizită la Santiago 
de Chile, informează agenția 
A.D.N. Convorbirile ce au avut 
loc cu acest prilej s-au referit 
la adincirea în continuare a co
laborării dintre cele două țări 
în diferite domenii.

Greva funcționarilor de stat
italieni

ROMA 15 (Agerpres). — A- 
proximativ 200 000 de funcțio
nari de stat italieni au decla
rat o grevă de 40 de ore, în 
semn de protest față de întîr- 
zierea adoptării unor măsuri 
menite să amelioreze condițiile 
lor de trai. O grevă similară 
a avut loc luna trecută. Actua
la întrerupere a lucrului a a- 
fectat, in special, serviciile ad
ministrative și pe cele de a- 
sigurări sociale.

Ministrul italian al muncii,

Carlo Donat-Catlin, a con
vocat, pentru astăzi (joi), repre
zentanții sindicateloi- greviști
lor încercînd astfel să rezolve 
acest conflict de muncă.

Pe de altă parte, înalții func
ționari de stat italieni conti
nuă „greva de zel", declarată 
pentru sprijinirea unor reven
dicări similare. De asemenea, 
personalul administrativ din 
spitale și infirmierele au anun
țat o grevă națjpnală pentru 
ziua de vineri.
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Primul Congres național
1 SANTIAGO DE CHILE 15 
§ (Agerpres). — La Santiago de 
§ Chile au început, în prezența 
jg președintelui Salvador Allcn- 
= de, lucrările primului Con- 
g greș național al educației. 
§ Luînd cuvîntul, șeful statu
ii lui chilian a sublinat datoria 
g revoluționară și patriotică 
§ a cadrelor didactice chilie- 
§ ne de a-și aduce aportul, în 
g cadrul procesului educativ, 
jț la formarea viitoarei gene- 
L” rații care va construi o 
g nouă societate în Chile.
g In continuare, ministrul 

chilian al educației, Mflrio

Astorga, a sublinat trei pos
tulate pe care guvernul Uni
tății Populare și le propune 
în viitorul imediat în acest do
meniu de activitate : democra
tizarea sistemului de învăță
mînt ; crearea unui sistem 
educațional național coerent, 
legat de realitățile noi chi
liene și coroborate cu pla
nurile de dezvoltare ale ță
rii ; crearea unor condiții 
optime de participare auten
tică a clasei muncitoare la 
toate instituțiile educaționa
le. „Sîntem conștienți că 
educația'ridică o multitudine

al educației
de probleme impuse de sar- _ 
cinile privind dezvoltarea e- g 
conomiCă și socială a țării", g
a spus Astorga. El a subli- g
niat necesitățile asigurării g
bazei materiale a învățămîn- g
tului, relevînd că guvernul =
va finanța școlarizarea a 70 g
la sută din numărul elevi- g
lor ce vor fi cuprinși in g
învățămîntui profesional și g
tehnic. In prezent, a spus g
Astorga, în Chile există pes- g
te 2 050 000 de tineri între 7 g
și 15 ani cuprinși în sistemul g
organizat al învățămîntului.

S

Disensiuni 
în 

cadrul 
juntei 

militare 
din 

Bolivia
LA PAZ 15 (Agerpres). — 

Disensiunile din cadrul juntei 
militare instalate în Bolivia 
după lovitura de stat din au
gust împotriva fostului preșe
dinte Juan Jose Torres tind 
să se adîncească. După cum 
informează agenția Prensa La
tina, fostul șef al armatei bo- 
liviene, generalul Luis Requo 
Teran, care a jucat un rol im
portant în evenimentele ce au 
dus la instalarea guvernului 
Hugo Banzer, a fost deferit în 
mod surprinzător unei curți 
marțiale. Motivele pentru care 
Teran se află în fața instanței 
nu au fost încă făcute cunoscu
te public. In 1967, in calitate 
de comandant al celei de-a 4-a 
divizii cu cartierul general Ta 
Camiri, el a condus operațiu
nile pentru capturarea ziaris
tului francez, Regis Debray, 
condamnat la 30 de ani închi
soare și eliberat ulterior.

♦------

LIMA 15 (Agerpres). — La Li
ma au luat sfîrșit lucrările con
ferinței pe tema „unitatea la- 
tino-americană", la care a« 
participat delegați ai organi
zațiilor naționale din Argen
tina, Brazilia, Republica Domi
nicană, Columbia, Costa Hica, 
Mexic, Peru, Uruguay și Chile. 
In documentul final — „De
clarația de la Lima" — se 
apreciază că principalele o- 
biective ale popoarelor latine- 
americane sînt consolidarea in
dependenței naționale, restabi
lirea suveranității depline a- 
supra resurselor lor naturale, 
coexistența pașnică și coope
rarea între toate statele la*- 
tino-americane, unitatea aces
tora în lupta pentru apărarea 
drepturilor lor legitime.

In celelalte rezoluții adop
tate, participanții la conferin
ța din capitala peruană iși 
exprimă solidaritatea cu popo
rul panamez, în lupta acestuia 
pentru restabilirea suverani
tății sale depline asupra Cana
lului Panama, și totodată, spri
jinul față de măsurile de națio
nalizare a petrolului aplicate 
în Venezuela. Pe de altă par
te, rezoluțiile- condamnă mă
surile cu titlul de represalii 
adoptate de Statele Unite îm
potriva Ecuadorului, precum și 
presiunile exercitate de S.U.A, 
asupra guvernului din Chile.
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