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Sectoarele IV și II Petrila
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NUMELE Șl MINERII SECTOARELOR IV Șl II DE LA MINA PETRILA.

oleclivul sectorului IV
condus de inginerul
Marin Răduț o reușit 

să îndeplinească planul pe c- 
cest an la extragerea cărbu
nelui in ziua de 24 decembrie. 
De la începutul anului și pi- 
nă Io aceostă dată, din aba
tajele sectorului au fost extra
se suplimentor sarcinilor de 
plan peste 4 300 tone de căr
bune. Pină ieri dimineața mi
nerii sectorului aveau deja da
te bproape 900 tone peste 
planul pe întregul on.

Devonsind cu o săptămină 
termenul îndeplinirii preveder- 
lor onuole de plan, colecti
vul sectorului, îndrumat cu 
competență și eficiență de că
tre organizația de partid și 
sprijinit activ de grupele sindi
cale și organizația de tineret, 
a izbutit totodată să diminueze 
simțitor cheltuielile de produc
ție. iar ca urmare, să reducă 
prețul de cost și să obțină o 
economie de 2,52 lei/tona de 
cărbune extrasă, ceea ce valo
ric reprezintă 518 739 lei eco
nomii bănești.

Rezultatele valoroose obținu
te de sectorul IV in sporirea 
producției de cărbune si crește-

rea eficienței economice a o- 
cestei activități, au lost posi
bile datorită productivității 
muncii care a evoluat în acest 
an pe cote ale realizărilor tot 
moi înalte (34 kg cărbune pe 
post depășire a indicatorului 
respectiv) ca urmare a străda
niilor depuse de mineri și ca
drele tehnice pentru organiza- 
reo la nivel corespunzător a 
producției și a muncii, pentru 
folosirea judicioasă o capaci
tăților dc producție, asigurarea 
din timp a liniei de front, în
tărirea disciplinei și răspunde
rii in muncă etc. Intr-o astfel 
de manieră și-au desfășurc-l 
activitatea, contribuind la suc
cesele sectorului, m-nerii din 
brigada condusă de Eugen Voi- 
cu care a dai peste olan a'e 
Io începutul anului 2 300 tone 
de cărbune, precum și cei din 
brigăzile lui Alexe Constantin, 
Stelian Maftei și alții.

Moi devreme cu șase zile 
lucrătoare - respectiv 
in data de 25 decem

brie a.c. — au raportat înde
plinirea sarcinilor anuale de 
producție și minerii sectoru
lui II al minei Petrila. A-

cest • vrednic colecliv (șef 
de sector ing. Arghir Păcu- 
raru) in rindurile căruia s-a 
manifestat plenar și eficient in 
tot cursul acestui an rodnic 
dăruireo și pasiunea in mun
că, responsabilitatea și capaci
tatea de a promo/a noul in 
tehnica și 
ploatare a 
dineuri, a 
rezultatelor 
o depășire 
4200 tone de cărbune. Pină la 
ora cind apar aceste rinduri 
din obatajele sectorului au și 
fost trimise la „ziuă", peste 
prevederile pe întregul an, mai 
mult de 800 de tone.

întregului colectiv al secto
rului i se cuvin meritate felici
tări și laude pentru impoilan- 
tul succes obținut ir activita
te iar cu atît moi mult expe- 
nenții vredniciei din rindurile 
sale care se identifică cu mi
nerii din brigada condusă de 
Șandor Ora avind date peste 
plan în acest an 1830 tone de 
cărbune, ca și cu minerii din 
brigăzile lui Constantin Stan, 
Emilian Cioprean, loan Ojoc 
și mulți alții.

tehnologia de ex- 
cărbunelul din a- 
înscris pe graficul 
întrecerii socialiste 
de plan de peste
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La jumătatea cam
pionatelor munici
pale de popice și 
volei

CAREUL MAGIC
Note de lector

A pregăti producția anului viitor
se conjugă întotdeauna la prezent!

. Rolul și importanța deosebită . 
pe care o au investițiile in dez
voltarea economică și socială a 
țării, amploarea programului dc 
investiții stabilit prin planul 
cincinal, impune cu necesitate 
realizarea în condiții de înaltă 
eficiență a fiecărui obiectiv 
astfel ca eforturile materiale 
pe care le face societatea noas
tră să dea. în cel mai scurt 
timp, rezultate maxime, 
ta presupune realizarea 
tivelor în termen și 
scurtarea duratelor de 
ție, redarea în circuitul 
mic, intr-o perioadă cit mai re
dusă, a fondurilor investite.

La nivelul exploatării miniere 
Petrila, în cele 11 luni trecute 
din acest prim an al actua
lului cincinal volumul realiză
rilor valorice se ridica la 102,9 
la sută in raport cu planul pre
văzut Evident că rezultatele 
înregistrate sint urmare fireas
că a eforturilor susținute de
puse de colectivul sectorului dc 
investiții, a tuturor factorilor 
răspunzători de realizarea o- 
biectivelor cuprinse în acest do
meniu, care au demonstrat că, 
stăpînind mai bine organizarea 
producției și acționînd mai sus
ținut în vederea intensificării 
ritmului de execuție a lucră
rilor, roadele nu întîrzie.

Dacă exploatarea noastră și-a 
îndeplinit sarcinile de plan lună 
de lună, dc multe ori chiar dc- 
pășindu-le. un merit in aceas
ta revme și sectorului de in
vestiții. In mod deosebit se pot

Aceas- 
obiec- 
chiar 

execu- 
econo-

evidenția brigăzile conduse de 
comuniștii Petru Tătar, Arpad 
Radar, Eugen Tomuș, Gheorghe 
Baron și Vasile Pavel, care, pu- 
nindu-și în valoare toate po
sibilitățile dc care dispun, toată 
priceperea și experiența lor au 
reușit să obțină unele reali
zări de prestigiu. Drumurile 
deschise sectoarelor productive 
au preconizat și instalații co
respunzătoare, instalații pc care 
echipele de lăcătuși și electri
cieni le-au efectuat după toate 
cerințele și normele existente 
evidențiindu-se echipele condu
se de Victor Mihuț, Sălindar 
Iosif și Alexandru Mărcuț.

Au mai rămas cîteva zile pî- 
nă la startul în cel de-al doilea 
an at actualului cincinal — an 
în care cuantumul realizărilor 
trebuie să se situeze la un ni
vel superior, atît cantitativ cit 
și calitativ. Galea pentru atin
gerea acestui obiectiv ? Pregă
tirea din timp și temeinic a 
producției viitoare. Ținînd sea
ma dc cerințele viitoare, de 
frontul de lucru revendicat, dc 
sarcinile imediate privind pla
nul la extracția de cărbune — 
acțiunile întreprinse în acest 
scop de către conducerea sec
torului nostru au fost in parte 
finalizate cu rezultate mulțumi
toare — în consens deplin cu 
exigențele producției și cu lar
gile competențe acordate de 
conducerea exploatării. Astfel, 
ne-am concentrat întreaga aten
ție pc terminarea planului co
lector pentru transport cu ban-

dă dc la orizontul XlV-a la 
XIV, lucrare care va deservi 
producția sectoarelor III și V, 
a transversalei vestice în ve
derea deschiderii de noi capa-' 
cități de producție sectoarelor 
I și II (cea. 1 000 ml), pe da
rea în folosință — pentru mon
taje — a puțului est 2, dc care 
sint legate orizonturile XII și 
XIV și mai ales deservirea sec
torului I cît și pe aprovizio
narea cu material lemnos, in 
anul viitor, a subteranului. Se 
mai poate adăuga pregătirea 
circuitului puțului centru de la 
orizontul XVI, cît și a casei 
pompelor de la acest orizont. 
Iată numai cîteva dintre obiec
tivele pe care le-am avut în 
centrul preocupărilor noastre în 
ultima perioadă.

In scopul realizării sarcinilor 
de plan, plasamentul pe obiec
tive s-a făcut în raport de e- 
feetivele de care dispunem și, 
mai ales, de gradul dc tehnici
tate și de experiență al aces
tora. Așa stînd de fapt lucru
rile, pentru galeria casei pom
pelor de pe orizontul XVI a 
fost plasată harnica brigadă 
condusă de Petru Tătar, gale
riile dc legătură pentru puțul 
central și cel auxiliar le exe
cută brigada lui Gheorghe Ba
ron. La planul înclinat cu 
transportor cu bandă, lucrare de 
primă necesitate în viitorul a- 
propiat, își desfășoară activi
tatea brigada lui Vasile Pavel. 
Arpad Radar și colectivul bri
găzii cu un plasament mai pre
tențios, pregătește un nou ori
zont la puțul XII, în care cir
cuitul puțului și transversala 
către strat cer un ritm și o ca
litate deosebită. Brigada condu-

șă_ de Ilie Graure realizează 
t transversal a vestică din blocul ’ 
zero, orizontul XIV, necesară 
producției pentru sectorul I.

In prezent se află în fază fi
nală de execuție suitorul colec
tor de Iu orizontul XII și XIV, 
suitor care va ușura transpor
tul cărbunelui în cadrul secto
rului I — chiar din primele 
zile ale anului 1972.

In sarcina sectorului dc in
vestiții intră și reamenajarea și 
adîncirea — în viitorul apro
piat — cu peste 150 ml a pu
țului auxiliar, pregătirea pc 
verticală și orizontală a tuturor 
lucrărilor ce comportă amena
jarea pentru transportul cu 
schip. La finalizarea acestor o- 
biective vor concura buna or
ganizare a forței de muncă, 
plasamentul judicios al oame
nilor, folosirea din plin a ma
șinilor de încărcat, a recom- 
primatoarelor, întărirea poten
țialului brigăzilor de produc- 
ței cu cadre bine calificate (60 
dc tineri sînt cuprinși la cursu
rile școlii de calificare). Adică, 
sînt resurse suficiente pentru 
realizarea actualelor și viitoa
relor sarcini, totul depinde dc 
cum noi, întregul colectiv nc 
vom strădui să ne facem 
toria.

Bilanțul muncii noastre 
pînă acum e satisfăcător, 
reușit să realizăm peste plan 
103 ml și un volum de 6 850 
mc. Dar pc deplin mulțumiți

da-
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Oriunde poposești pentru un timp, in orice oșezore, din pri
mul moment ești cucerit de ceva. E primo impresie, primul con
tact cu o nouă reolitote cure ți se ofero spre contemplare sau 
meditoti- O invidie justiticolo le inceorco pentru copoertoteo 
unor oameni de o defini liniile, stilul caracteristic ol unor edi- 
ficii, al unor blocuri noi etc... __ . ,ji unor Diotun hui civ... .

Pctroșoniul te cucerește, te cuprinde generos din primul 
moment ți se oferă in plinătatea sa cu mindrie și demnitate, cu 
conștiința energiei potențiale, asemeni cărbunelui care i-o osi- 
qurat afirmarea. Edificii modeste, utilitare, prin excelența, flan
chează de o parte și de alta artera principala, incorpormd și 
e.e putereo imensă acumulată și conservată de-a lungul erelor 
neologice pe oceste meleaguri. Fără sclipiri de diamant, dar 
oăstrindu-i esența, egal cu sine însuși, ponderat și sigur, uneori 
parco ursuz, acest oroș n-ar fi putut exista decit aid in valea 
largă străjuită in zare de crestele albe, ascunzindu-și semeția m 
qeona norilor. Totui iți inspiră sentimentul ca pășești, ca ești în
conjurat de o forță uriașă capabilă in orice moment sa țișneas- 
că prin toate crăpăturile muntelui.

Ca o cetate sculptată in piatra muntelui, urmindu-i liniile, 
Io cota ceo moi înaltă o oraîulul, se ridică Institutul de mine. 
Smuls din tăria muntelui potențează la nndu-i alte torțe care 
să srăoinească pietrele din adine, comorile sa le foca docile

rață îi foță cu oamenii de aici, cu cei care extrag și în
nobilează cărbunele, care înalță blocuri și școli, care cresc flor- 
si copii, impresa puternică, cuceritoare de demmtate și de mm- 
drie devine o certitudine. Da. oamenii aceștia smt demm. smt 
mindri. Se simte asta n vorba lor măsurata, in pasul lor apasat, 
sigur, it. tinerețea și in robustețea trupurilor. Nesf.rș.ta este tona 
acestor oameni 1 Inflexibili ca și piatra pe care o supun, dor
nici și calzi ca și cărbunele, oamenii aceștia privesc cu conști
ința limpede zilele trecutului, dor mai ales privesc înainte, con- 
știenți de fo'ța uriașă a muncii lor. Poate tocmai aceasta ur,a?a 
energie potențială pe care ei o minuiesc cu firescul lucrului de 
zi cu zi le imprumulc ceva, le du ceva din ț-nuta lor prometeica.

Mihai CERCHEDEAN
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9 recuperarea tâminerilor 
în urmă In lucrările de deschi
dere și pregătiri, lucrări la ca
re pînă în prezent majoritatea 
unităților miniere au fost de
ficitare (volumul lucrărilor ră
mase restanță numai în acesl 
an. însumează peste 18,5 km)
• efectuarea Unor studii și 

cercetări privind posibilitățile 
de valorificare a unui volum 
important de rezerve dc huilă 
cocsificabilă șl energetică loca
lizate în pllieril dc protecție ai 
cursurilor dc apă și localități
lor din bazinul Văii Jiului. Nu
mai prin valorificarea acestor 
cărbuni, care la ora actuală se 
află imobilizați in pilieri, vo
lumul rezervelor de huilă coc
sificabilă și energetică atrase 
in circuitul economic se va du
bla ;
• îmbunătățirea eficienței 

economice a lucrărilor de cer
cetare geologică prin reduce
rea costului pe tona dc rezer
vă pusă în evidență, în caro 
scop se vor intensifica preocu
pările pentru economisirea mij
loacelor materiale și financiare 
alocate pentru îmbunătățirea 
tehnologiilor de lucru la forajo 
și la lucrări miniere, precum 
și a interpretării datelor obți
nute în diferitele faze ale cer
cetării, in concordanță cu po
ziția reală a stratelor de căr
buni aflate în subsol etc.

Unitățile miniere de cerceta
re geologică și prospecțiuni 
precum și cele de exploatare, 
aparținînd de Centrala cărbu
nelui Petroșani și I.P.E.G. Hu
nedoara. vor trebui să-și core
leze capacitățile de execuție 
astfel incit să poată asigura 
rezervele necesare dezvoltării 
producției de cărbune prevăzu
tă în actualul cincinal și în 
perspectivă, pe linia indicațiilor 
conducerii superioare a parti
dului și statului nostru.

Un rol deosebit de important 
revine comitetului municipal 
și comitetelor de partid din în
treprinderile respective care 
sint chemate să urmărească 
îndeaproape modul de folosire 
rațională a fondurilor de inves
tiții și de cercetare geologică, 
a bazei materiale și umane, în 
scopul executării în termen a 
lucrărilor de punere în valoare 
a rezervelor de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic, pe care le 
solicită economia noastră națio
nală în actualul cincinal și în 
perspectivă.

Asigurarca ritmului înalt dc 
industrializare socialistă pre
văzut in actualul cincinal și în 
perspectivă este condiționat de 
cunoașterea, dezvoltarea și va
lorificarea mai bună a bazei de 
materii prime minerale, metale 
și cărbuni, existente în județ.

Activitatea sectorului extrac
tiv și de prelucrare din Valea 
Jiului se va axa și în continu
are pe asigurarea și creșterea 
bazei actuale de cărbuni cocsi- 
fichblli și energetici, precum șl 
pe îmbunătățirea gradului de 
valorificare a acestor rezerve.

Prin investițiile șl cercetările 
geologice efectuate pe teritoriul 
Văii Jiului și Țebea în perioa
da 1966—1970 s-a urmărit, pc 
de o parte, menținerea și creș
terea capacităților de produc
ție la obiectivele aflate deja în 
exploatare, iar pe de altă par
te au fost create noi unități de 
exploatare ca ■ Paroșeni, Băr- 
băteni și Țebea-Mesteacăn.

In actualul cincinal, produc
ția de huilă a bazinului Văii 
Jiului va trebui să crească cu 
peste 43 la sută față de cinci
nalul trecut, ceea ce face ca 
problema sporirii actualelor ca
pacități dc producție precum 
.și punerea în valoare a unor 
noi cîmpuri miniere, să capete 
o importanță deosebită și me
reu prezentă în activitatea de 
zi cu zi a unităților miniere 
de explorări și exploatare.

Activitatea de cercetare geo
logică care se va desfășura in 
perioada 1972—1975 în Valea 
Jiului, Țebea și alte localități 
va contribui în primul rind la 
menținerea și dezvoltarea actu- 
lelor exploatări miniere in con
cordanță cu dinamica produc
ției din acest cincinal, iar, în 
al doilea rind, la darea în func
țiune a minei Livezeni și la 
pregătirea altor unități ce vor 
intra în funcțiune după 1975.

In principal, prin lucrările de 
cercetare geologică care se vor 
executa în cursul anului 1972 
și în următorii ani, se va ur
mări :

intensificarea lucrărilor 
de explorare minieră prin fora
je de la suprafață a perimetre- 
lor Cîmpul lui Neag, Răscoala 
Aninoasa și Livezeni, în scopul 
determinării potențialului de 
rezerve :

explorarea detaliată cu lu
crări miniere și foraje subtera
ne a rezervelor din cîmpurile 
miniere aflate în exploatare, 
necesare fundamentării planu
rilor de producție la toate uni
tățile miniere aparținătoare de 
Centrala cărbunelui Petroșani :

s
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Ciiul am intrat pe poarta 
U.U.M.P.-ului, încă nu aveam 
clar în minte despre ce tre
buia să scriu. „Un reportaj" 
— in acest context și con
sens, un termen mult prea 
vag. Oricum, e mai bine să 
pleci la drum fără prejude
căți — mi-am zis — și mi-am 
continuat drumul.

însoțit de IOAN SUCIU, 
responsabil cu problemele de 
propagandă in organizația 
U.T.C. a uzinei, am intrat in 
secția mecanică, secție frun- 

-tașă in uzină. .Te duc la 
un om, FLORE A MĂCIUCA. 
Pe urmă ai să vezi tu". Nu 
l-am găsit pe Măciucă la lo
cul de muncă. L-am privit 
puțin amuzat pe Suciu : .Un
de e ?“ .Stai puțin" — mi-a 
zimbit el încrezător. Și l-am 
găsit. Ajuta unei muncitoare 
foarte tinără, la o mică re
parație. Reparația s-a termi
nat repede. Și ei și-au strins 
miinile firesc, muncitorește. 
Măciucă se întorcea spre 
strung. L-am acostat. .Veniți 
la strung" ne-a răspuns. Și-a 
mingiiat cu gesturi largi, 
strungul. Și dintr-o dată omul 
acela mi-a devenit drag, mi 
se părea un orator tinîndu-și 
discursul în fata a sute de 
piese. Vorbea despre muncă, 
despre gindurile lui... Ne u- 
răm .sărbători fericite" și inii 
continui drumul. M-a frapat 
încordarea de pe fruntea unei 
tinere, S AN FLORA BĂLȚAT. 
Și .obiectul" încordării sale 
nu era decit un .banal* șu
rub — cap — ciocan. Lucra 
la frezarea canalului pentru 
șurubelniță. In fundul sălii 
frezorii ION ROMAN și IO
SIF BENKO stăteau aplecați 
asupra unei mașini de mor- 
tezat-danturat. Ion Roman, mai 
in virstă, îi dezvăluia cole
gului său din tainele mese
riei. întotdeauna mi s-a pă
tat banală această sintagmă

,tainele meseriei". De data 
aceasta, insă, mergea perfect. 
Roțile se roteau încet; preci
zia e aici de ordinul micro
nilor...

Oamenii voiau să-mi arate, 
să-mi explice ceva din secre
tele meseriei lor. Și atunci, 
indirect, cit de omenesc mi 
s-a părut gindul: cifrele nu 
spun totul. Și din reporter 
am ajuns .ucenic1*. Ascultam 
acum fantastica rostogolire a 
lumilor. Metalul strălucea ca 
un pod de aramă. Mai no
bil, insă...

Lucian STROCHI
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ing. Gherasim FELEA 
activist al Comitetului județean 

de partid

l
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Ing. Carol SCHRETER, 
șeful sectorului de investiții 

E. M. Petrila

(Continuare în pag. a 3-a)

★
Stâfu doi-trei sau douăzeci

„Aliniere" la
$ U.U.M. Petroșani.
Ș

5//////Z/////Z///////////Z////////////ZZ7/////Z/7/////-"/////'Z<'/W////////Z////Z///.*'

artistice d( agitație.
Comitetul județean pentru 

cultura și educație socialistă, 
Centrul județean de îndruma
re a creației populare și mișcă
rii artistice de masă, Consiliul 
județean al sindicatelor, Comi
tetul județean U.T.C. și Uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești au lansat, în 13 
decembrie, ..întrecerea brigăzi
lor artistice de agitație din ju
dețul Hunedoara" a cărei eta
pă de masă va dura pină in 
15 februarie 1972. La întrecere 
participă colective aparținînd 
așezămintelor culturale, sindi
catelor din întreprinderi și in
stituții. cooperativelor meșteșu- 
gurești.

întrecerea își propune ca 
scopuri : intensificarea activită
ții brigăzilor artistice, consoli- 
darea celor existente și creurea 
de noi colective artistice în 
întreprinderi, pe șantierele de 
construcții, în unitățile agr.cole 
în școli și facultăți, la casele de 
cultură, cămine culturaie ș.a., 
asigurarea unei prezențe mai 
eficiente, permanente ș> active 
a brigăzilor artistice de agitație 
Ia locul de muncă. în pauze, 
la ieșirea din schimb la stați
ile de radioficare, la club saw 
căminul cultural în vederea

stimulării și mobihză.a mase
lor la realizarea sarcinilor de 
producție, a educării oamenilor 
muncii în sp-ritul ideu ogiei șl 
moralei comuniste și a imbs- 
nătățirii calități; agitatorice a 
acestui gen artistic, sporirea 
caracterului educativ al progra
melor prezentate în vederea 
promovării unei atitudini îna
intate față de muncă și socie
tate, împotriva manifestărilor 
retrograde din activitatea și 
conștiința unor oameni.

Etapa competițianaiă va cu
prinde două faze : faza pe cen
tre și municipii, care se va 
desfășura între 15 februarie — 
31 martie 1972 și faza finala 
(la centrul de județ) în aprilie 
1972.

Brigăzile de agitație ale Văii 
Jiului au început faza de masă 
sub auspicii favorabile. Toate 
au in vedere același lucru : ca
litatea și eficiența programelor 
prezentate.

Sperăm că in confruntările 
care vor avea loc ele să-și de- 
pășe i că rezultatele obținute în 
anii precedenti și (de ce nu ?) 
să obțină locuri fruntașe la vi
itoarea întîlnire pe țară.

Le dorim deplin succes !

MAGNIFIC
S-a petrecut, nu de mult, 

pe scara unui bloc acoperită 
cu o pojghiță de gheață. Se 
aflau prin apropiere și vreo 
trei-patru tineri... Bătrina a- 
lunecase și se lovise la cotul 
brațului drept și la genunchi, 
iar .magnificii" priveau lung,, 
unii impasibili, alții ironic, 
strădaniile bietei femei care 
se chinuia să se ridice. In 
fine, a reușit să se pună, cu 
chiu cu vai, pe picioare, ro
șind de rușinea martorilor 
care se hlizeau batjocoritori...

Bătrina le putea fi bunică... 
Aștepta o brumă de suflet, 
măcar, puțină compasiune, 
înțelegere, o mină tinerească 
de ajutor s-o scoată din im
pas... Deși tinerii, ca brazii, 
erau in apropiere, nici unul 
n-a schițat o fărimă de gest 
așteptat, omenesc. Un trecă
tor in virslă, sosit la fața 
locului prea tirziu spre a mai 
repară ceva, către ei:

— Nu vă e rușine ? I ?
Tinerii se făcură că n-aud 

întoarseră, disprețuitor,

și patru de inși, generații și 
fizionomii diverse, in preajma 
ghișeului unde se eliberează, 
contra cost, bilete pentru 
două ore de proiecție. Stăm, 
evident, in ordinea sosirii, 
nerăbdători și înfrigurați ca 
niște copii lingă pomul de 
iarna. Apar unul-doi .fu
rioși", cu privire cruntă și

bilete înaintea ta, fără să te 
facă — tot unul dintre ei — 
cu ou și cu oțet:

— Mă uit la mata și mă-n- 
tristez.', sau :

— Fugi dom'le, eu aștept 
de la facerea lumii, pune-ți 
ochelari I, sau :

— Ei, aș, știi că-mi placi. 
De unde vii,

plete mari, care lunecă par
șiv pe lingă nasul meu și al 
vecinului, se opresc in față, 
întind gitul spre schema sălii 
și palma, cu suma exactă. 
....și mie două, pentru ur
mătorul !"

— Alo, tovarășe, de ce nu 
stai la rind ? ii chestionăm.

Ei habar n-au, așa par... 
Dacă nu-ți reped un .vezi-ți 
de treabă", ci se uită la tine 
candizi, asta înseamnă că ești 
norocos... Și-au luat numai

V<

Deci, unii nici nu mai cau
tă să ascundă, cit de cit, 
lipsa de bună creștere, de e- 
ducațte...

★
Din intimplare, cunosc pc 

tatăl unuia din cei care au 
făcut haz de bătrinica acci
dentată. .De ce nu muncește 
.fecioru" și trăiește pe spi
narea matale ? Ce îmi expli
că, in mod stupid, capul fa
miliei ? Că: .lopata nu-i de 
el. Am muncit eu destul..."

o aud uneori 
și pe maică-sa, compătimi
toare — a încercat și-n vara 
asta și n-a intrat. Ghinio
nist ! Dar la anul..."

★
Societatea noastră e carac

terizată de un climat de 
muncă plină de rod, creatoa
re. .Eroi" ca cei descriși 
mai sus sint din ce in ce mai 
puțini. Atmosfera generală 
de sănătate morală nu le... 
priește acestora. Rindurile 
lor sint tot mai reduse. Dar, 
legat de acei cîțiva care mai 
infectează, încă, aerul pur, în
cerc două recomandări: In 
primul rind, proprii lor pă
rinți să le întrerupă, defini 
tiv, .pensiile de parazițt". 
acei nelipsiți bani de buzu
nar și de... hoinăreli. In al 
doilea rind: opinia publică 
să fie categorică și intransi
gentă și — in lumina hotări- 
rilor partidului și statului 
nostru — să cheme la ordine 
și pe cel certați cu buna 
cuviință, pe cei a căror e- 
ducație revendică un salt ca 
tegoric.
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Nu încape nici o îndoială că dacă amatorii dc sport din 
România ar fi solicitați, printr-un sondaj dc masă, să răs
pundă la întrebarea : .Care a fost disciplina sportivă care 
Ic-a adus cele mai mari satisfacții in 1971 ?“ — ci ar răs
punde (indiferent dc pasiunile lor) fotbalul. Intr-adevăr deși 
parc curios acest lucru, mai ales in țara a cărei echipă de 
tenis a ajuns pină in finala celebrei „Davis Cup”, iar ju
cătorul său nr. 1. Ilic Nâstase, și-a înscris in paliparcs uimi
toare performanțe, totuși rezultatele fotbaliștilor au ajuns 
mai repede să încălzească inimile suporterilor.

In fond, explicații există. In primul rind, România nu 
face excepție și, așa ca peste (ot, fotbalul este „sportul 
rege", polarizind interesul unor largi mase de iubitori ai 
sportului. Și in al doilea rind, rezultatele fotbaliștilor ro
mâni au fost in anul 1971 mult mai bune ca altădată. In 
anul 1971 echipa României a ciștigat grupa preliminară a 
Campionatului Europei, in disputa cu selecționatele Ceho
slovaciei. Țării Galilor și Finlandei, calificîndu-sc printre 
primele opt formații naționale dc pe continent. In același 
timp, două echipe de club românești au urcat treaptă cu 
treaptă în două prestigioase competiții europene, numărin- 
du-se in prezent printre cele mai bune formații : U. T. Arad 
— in sferturile dc finală ale .Cupei U.E.F.A." și Steaua 
București — in sferturile dc finală ale „Cupei Cupelor" 
Este, desigur, un bilanț satisfăcător, care justifică bucuria 
tuturor amatorilor de sport și. mai ales, pc cea a iubitorilor 
fotbalului.

Alături de fotbal și alte sporturi iși incheie in Ro
mânia anul cu excedent in bilanț. Printre acestea, in pri
mul rind, este tenisul. Echipa română a disputat în octom
brie la Charlotte, in Statele Unite, finala „Cupei Davis" și 
acești mari jucători care sînt llie Nâstase și Ion Țiriac au 
pierdut Ia limită (cu 2—3) un meci echilibrat. Dar, dacă 
echipa a ratat această victorie, in schimb unul din com
ponent» ei, llie Nâstase, a recoltat victorii după victorii, 
fiind astăzi socotit unul dintre cei mai buni jucători din 
lume. El a încheiat strălucit anul 1971 : locul secund, după 
Stan Smith, in clasamentul „Marelui Premiu” — F.I.L.T., a 
ciștigat turneul de la Wembley cu o scrie fantastică de vic
torii la marii tenismani australieni Roy Emerson, Rod La
ver și John Newcombe și a terminat neînvins „Turneul 
maeștrilor", disputat in luna decembrie la Paris, unde a în
vins succesiv pe Richey, Kodes, Graebner, Franulovici și 
in meciul final pe Stan Smith. Cine mai lipsește oare de pe 
lista învinșilor acestui mare jucător ? ! lată dc ce llie Năs- 
tase a obținut pentru a treia oară consecutiv titlul de cel 
mai bun sportiv român al anului.

Succesele sportivilor români in 1971 nu se înscriu insă 
numai pe coordonatele acestor două sporturi larg răspindite 
in lume. De pildă, la atletism, reprezentanții României au 
onorat și in acest an bunul lor renume pe plan internațio
nal. La campionatele europene dc sală de la Sofia, Carol 
Corbu a cucerit medalia de argint la triplusalt, iar Cornelia 
Popescu pe cea dc bronz în proba de săritură in înălțime 
In toamnă, la Campionatele europene in aer liber, desfă
șurate Ia Helsinki, Carol Corbu s-a clasat pc locul trei, Cor
nelia Popescu pc locul secund, iar tinărul săritor in înălțime 
Csaba Dozsa a ciștigat medalia de argint.

Un titlu dc campion european a revenit in acest an 
componentelor schifului dc 4 plus 1 (Ioana Tudoran, Mitana 
Botez, Elisabeta Lazăr, Doina Bardaș și Ștefania Borisov) 
in echilibratele dispute de la Copenhaga.

Rezultate mai bune au fost insă obținute la caiac- 
canoe și lupte, două discipline sportive în care reprezentan
ții României s-au distins și in ceilalți ani. atrăgindu-.și sim
patia și aprecierile unanime cu ocazia marilor competiții. 
In anul 1971 două echipaje românești au obținut medalia 
de aur la campionatele mondiale de caiac-canoe disputate 
la Belgrad, iar luptătorii români Gheorghe Stoiciu, Nicolaie 
Martinescu și Ludovic Ambruș au cucerit medalii dc ar
gint la campionatele mondiale de la Sofia.

S-ar mai putea vorbi in această retrospectivă despre 
locul trei ocupat de scrimcra Ana Pascu .și de trăgătorul 
Gheorghe Florcscu la campionatele mondiale, tot de un loc 
trei pc care s-a clasat echipa masculină de volei la cam
pionatele europene, ca și despre alte performanțe la tenis 
de masă, hochei pe gheață sau box. Trei pugiliști români : 
Aurel Mihai. Vasile Antoniu și Alee Năstac au fost finaliști 
la campionatele europene de la Madrid.

In general specialiștii afirmă că anul 1971 a fost fruc
tuos pentru sportivii români, mai ales in condițiile in care 
ei și-au intensificat pregătirile pentru Jocurile Olimpice. 
Și in România, ca și in alte țări, aprecierea acestui mare 
eveniment sportiv a impietat intr-o oarecare măsură re
zultatele cifrice, deoarece — așa cum este normal — antre
namentele și in special verificările au trecut pe primul 
plan in acest an preolimpic. S-au făcut experiențe, au fost 
promovate și 'încercate multe elemente tinere, au fost stu- 
diați viitorii adversari, au fost probate sisteme noi de pre
gătire sau principii tactice. Rezultatele au contat mai puțin, 
urmărindu-se așezarea pe baze cit mai temeinice a pregă
tirilor din ac-esle ultime luni, care preced marea întrecere 
sportivă pe care o va găzdui orașul Munchen in 1972.

Nu putea fi, insă, încheiată această succintă privire re
trospectivă asupra unui bogat an in evenimente sportive, 
fără a consemna că pentru mișcarea sportivă din România 
anul 1971 a fost bogat și in realizări de alt gen. Este vorba 
de creșterea bazei materiale, a dezvoltării activității spor
tive de performanță și de masă. In anul ce se incheie au fost 
date in folosință numeroase instalații sportive, mai multe 
și mai moderne decît în ultimii ani. La Galați, Ploiești și 
în alte localități stau acum la dispoziția sportivilor noi săli 
și terenuri de sport, cu tribune, cu spații corespunzătoare 
practicării tuturor sporturilor, cu utilaje moderne, capabile 
să găzduiască mari competiții internaționale. Marele sta
dion bucure.ștean „23 August" cu o capacitate de 80 0(H) de 
locuri, arc din toamna anului 1971 o instalație de nocturnă, 
iar in multe orașe din țară au fost puse la dispoziția spor
tivilor terenuri complexe, bazine de inol sau săli simple. 
O grijă deosebită s-a manifestat pentru utilarea cu insta
lații sportive a tuturor școlilor, ceea ce va influența po
zitiv creșterea și promovarea de noi talente in anii următori.

Consemnind toate aceste lucruri îmbucurătoare și care 
dau prin natura lor garanții serioase pentru viitor, nu uităm 
să menționăm in final ceea ce tinerii sportivi români au 
exprimat la toate marile întreceri internaționale dorința 
lor de colaborare și prietenie cu tinerii sportivi din lumea 
intr^agă. speranța vie că disputa sportivă va rămine și in 
viitor, indiferent de rezultatele ei un prilej dc a promova 
prietenia și pacea intre popoare.
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Din inițiativa Consiliului mu- 
n • ipal Petroșani al Organizați
ei pionierilor, an dc an. se des
fășură în Valea Jiului cea mai 
populară acțiune tinerească de 
schi, cu caracter de masă — 
„Paring ’71“

Această acțiune arc menirea 
dc a întruni o scrie de valen
țe specifice pionierești — sudea
ză prietenia între pionierii din 
localitățile municipiului, întă
rește spiritul dc echipă, îi o- 
bișnuiește pc elevi - eu viața in 
colectiv, le formează voința, le 
dă încredere în forțele lor.

Anul acesta, la Casa pionie
rilor din Lupeni și-au dat întîl
nire pionierii din Petroșani, 
Petrila. Vulcan. Lupeni cărora 
li s-au alăturat invitații lor, 
pionierii din județul Alba. 
După ce au făcut cunoștință și 
au schimbat primele impresii, 
au pornit în direcția cabanei 
Straja, locul unde urma să se 
desfășoare pasionanta întrece
re.

Și... a venit ziua concursului. 
Emoții „masive" în rîndul ccn- 
cnrențiior. Fiecare viza, în gînd, 
un loc mai bun, fiecare dorea 
să reprezinte școala în mod cât 
mai onorabil, să poată 
colegilor că și-a făcut 
așa cum știu pionierii 
facă. Și, într-adevâr,
și-a făcut datoria. Am văzut la 
lucra reale 
perspective, 
cursului au fost pionierii de la 
Școala generală nr. 4 Vulcan 
(prof. Eugen Nicoară), care, a- 
nonimi pînă în anul acesta, au 
reușit performanțe frumoase. 
Locul H — general — la nu
mai un punct diferență de ex
perimentați! concurenți de la 
Școala generală nr. 2 LAipenf 
spune mult 1

In urma desfășurării con
cursului. s-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice : Fond 
individual, băieți : 1 losif Huda 
Școala generală nr. 6 Lupeni ; 
2. Ghcorghe Marosan, Școala 
generală nr. 2 Lupeni; 3. Ni- 
colae Bălan, Școala generală 
nr. 4 Vulcan Fond individual 
fete: 1. Călina Faur. Școala 
generală Abrud ; 2. Constanti
na Faur, Școala generală A- 
brud : 3. Liliana Latculic, Școa
la generală nr. 4 Petroșani. 
Probe alpine, clasament indivi
dual, băieți: 1. Alexandru V- 
șa, Școala generală Abrud ; 2. 
losif Huda, Școala generală nr. 
6 Lupeni ; 3. Gheorghe Maro
san, Școala generală nr. 2 Lu
peni : Clasament — probe al
pine — echipe băieți : Școa
la generală nr. 4 Vulcan : 2. 
Școala generală nr. 2 Lupeni ;

raporta 
datoria 
să și-o 
fiecare

talente, cu 
Revelația

mari 
con-

3. 
1.
Școala generală nr. 5 Petroșani; 
3. Școala generală n- 1 Petro
șani. Clasament general, băieți:
1. Școala generală nr. 2 Lupeni
2. Școala generală nr. 4 Vul
can ; 3. Școala generală nr. 6 
Lupeni ; fete : 1. Școala gene
rală Abrud ; 2. Școala generală 
nr. 5 Petroșani ; 3. Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani.

Dumitru CORNEA

Școala generală Abrud ; feti 
Școala generală Abrud ;

de altfel) 
și Ecaterina 

:are bat... insistent 
porțile afirmării.
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CUPA Prietenii mingii
Bogat prilej cere,

vacanța oferă elevilor de 
virala cravatelor roșii și posi
bilitatea dovedirii înclinații
lor sportive, în întreceri pa
sionante, antrenante.

La Lupeni, in primele zile 
ale vacanței, prietenii mingii 
de celuloid de la școlile ge
nerale nr. 3 și nr. 6 din loca
litate, nr. 1 Vulcan, nr. 5 Pe
troșani și de la Casa pionie
rilor Lupeni și-au disputat in
ii iota tea în cadrul unui „tur- 
ncu-fulger" la tenis de ma

să. Organizată 
liul municipal 
pionierilor, 
lor sportivi, dotată cu 
„Prietenii mingii dc celuloid* 
a oferit spectatorilor — tot 
elevi, in vacanță — dispute 
ardente, dc bun nivel tehnic 
și spectacular.

La finele întrecerilor, cla
samentul s-a prezentat astfel : 
FETE : 1. Silvia Savin (Casa 
pionierilor Lupeni); 2. Eva 
Ferenczi (Școala generală nr. 
5. Petroșani); 3. Ecaterina Vă-

dc către Consi
lii Organizației 

competiția mici- 
eupa

de celuloid
căriuc (Casa pionierilor I 
peni); BĂIEȚI : 1 Ion Scorțar; 
2. ion Tăios (ambii de la Ca
sa pionierilor Lupeni): 3. 
Ilic Roșu (Școala generală 
nr. 3 Lupeni).

S-au remarcat, printr-o c- 
voluție foarte bună (în con
tinuu crescendo, 
Eva Ferenczi 
Văcăriuc, 
la

lacob IMLING, 
activist al comitetului 

municipal U.T.C.

iariștilor sportivi 
PETRE IIENȚ și PAUL 
0C1IIALB1, apărută recent 
in Editura Stadion, prileju
iește cititorilor, iubitori ai 
sportului cu mănuși, tineri 
sau virsfnici, o plăcută întâl
nire cu dramaticele „bătălii" 
din ring ale unor mari cam
pioni ca John Sullivan. Ja
mes Corbett, Jess Willard, 
Jack Dempsey. Gene Tun- 
ney, Max Schmeling, Primo 
Camera, Joe Louis, Cassius 
Clay ș.a. Vă amintiți dc ma
rele meci al secolului dintre 
Joe Frazier și Cassius ( lay 
de la 8 martie 1971 ? A fost

1
+ Tenismenilor Ilic Nâstase și Ioan Țiriac le-a fost 

acordat — prin Decret ai Consiliului dc Stat, pentru merite 
deosebite în activitatea sportivă — „Ordinul Muncii" clasa I 

In „România literară" nr. 51, un minunat reportaj literar 
despre „surisul lui llie Nâstase” semnează... loan Țiriac, 
maestru emerit al sportului La sfirșitul anului 1971, 
asul tenisului românesc urcă pc podiumul marilor vedete : 
locul 1 in Europa, locul 3 in lume Jucînd cu o ambiție 
formidabilă, brașovenii au surclasat categoric Rapidul, în 
ultimul meci al „stagiunii" + Deși a fost invitat (.și a pro
mis) să vină la redacție, in vederea unui interviu, antre
norul rugbiștilor petroșăncni, Teodor Rădulescu, a... omis 
să răspundă invitației. Curios ! Deci, nici despre marile 
performanțe nu se poate discuta... din lipsă de interlocutori !

Ovidiu Ioanițoaia (din ce in ce mai tăios și mai bun) e

___________________________________________

dc părere — in „Săptămina" nr. 55 — că fotbalistului losif 
Lerctcr nu trebuia să i se deccarnă cupa „fair-play‘*-ului, 
ci o altă cupă, a longevității, pentru că acesta n-a făcut 
doar „un act de înaltă ținută etică". Poate că are dreptate !

Dinu, Marinescu și Bucos — in rindul primilor zece rug- 
biști români ai anului. Bravo, Știința ! > In plin sezon alb, 
pionierii organizează... uteciștii organizează... Ample, deci, 
competiții de masă, destinate,' insă, exclusiv, tineretului stu
dios. Ce organizează C.M.E.F.S.-ul ? Vom afla. Să nu aflăm 
însă doar că... va coordona... in colaborare cu... Sînt „ches
tii” răsuflate ! Concret, palpabil, asta dorim ! + „Păzește-tc 
a doua zi după succes" (Titu Maiorescu) > Rodolg Vytacil, 
fostul selecționer al naționalei Cehoslovaciei, a preluat con
ducerea tehnică a echipei poloneze Gornik Zabrze.

Y.

--------*------------

Note de lector
---- +----

ZET

HANDBAL
in ziua de 22 decembrie, 

la Hunedoara, s-a desfășurat 
faza județeană a campiona
tului de handbal — juniori 
mici. Campioana municipiu
lui Petroșani, ECHIPA ȘCO
LII GENERALE NR. 1 LU
PENI (antrenată de Victor 
Brașovean), a câștigat acest 
turneu fiind declarată CAM- 
PIOANA JUDEȚEANĂ (a 
pierdut un singur meci, în 
fața handbaliștilor 
Școala generală nr. 7 
doara).

Elevul lupenean C. 
a fost declarat ce) mai bun 
portar al turneului. Golge- 
teru| echipei a fost Grigorc 
Crainic (19 goluri).

de la 
Hune-

Morar

campionatelor municipale
de popice si volei

După consumarea celor cinci 
etape ale campionatului muni
cipal dc popice, se poate afir
ma că cea mai bună compor
tare a dovedit-o echipa Jiul 
Petrila, care din cele cinci 
jocuri susținute a obținut tot 
utîtea victorii. Locul secund este 
deținut de Utilajul Petroșani 
care a suferit o singură înfrîn- 
ficre, din partea liderului. Po
ziția a treia în clasament este 
deținută dc Minerul Vulcan. 
După cum ne-a relatat căpita
nul acestei echipe, Bella Schul
ler, formația din Vulcan este 
amenințată cu retrogradarea din 
competiție, din cauză că condu
cerea consiliului asociației spor
tive nu-i mai acordă nici un 
fel de ajulor...(!)

Iată clasamentul

Iată și clasamentul :

1 ȘTIINȚA
2. Parîngul
3. Parîngul
4. Minerul 1
5. Jiul
6. Energia
7. Liceul U.
8. l.P.S.P. I.

turului :

1. JIUL
2. Utilajul
3. Minerul V.
4. Parîngul
5. Minerul A.
li. Viscoza o

★

0 o 
0 1
0 3
0 3
0 3
0 5

10
8
4
4
4
0

Ca și în ediția precedentă, 
fosta divizionară — Știința Pe
troșani — se dovedește a fi cea 
mai bună dintre cele opt echipe 
participante, reușind după con
sumarea celor șapte etape să 
realizeze maximum de puncte : 
14.

O surpriză plăcută a furni
zat-o formația Parîngul Petro
șani, clasată pe locul II. Să spe
răm că In retur, în general, 
toate echipele angajate in a- 
ceastă întrecere să manifeste 
o și mai bună formă, iar echi
pele deficitare la capitolul „ju
cători tineri" să ia toate mă
surile pentru împrospătarea Io
turilor.

Cotormani — in puternică 
revenire de formă — înscrie 
golul victoriei in meciul cil 
Dinamo.

■f;

p. 7 6 1 18 10 13
L. 7 5 2 17 9 12
L. 7 4 3 17 10 11

7 2 5 11 17 9
7 1 6 7 16 8
7 2 5 7 18 8

Liv. 7 1 6 4 18 8

I O-Ul
ȘTII

indul „celor 10 mari sug- 
biști ai anului* (selecție stabi
lită, după criteriu) valoric, de 
federația de specialitate și a- 
nunțată în presă) au. fost in
cluși, spre marea satisfacție a 
miilor de iubitori ai spirtului 
cu balonul oval din Valea Jiu
lui, și trei componenți ai ..cam
pioanei de toamnă* — Șl'ința 
Petroșani. Numele lor sînt bine 
cunoscute tuturor celor ce în
drăgesc acest sport și — pen
tru performanța lor remarca
bilă, de a se impune, pe tere
nul fertil al entuziasmului, de
votamentului și priceperii, în- 
tr-o disciplină sportivă aspră 
care cere, dupî cum se șt e. o 
pregătire de-a dreptul sparta
nă și sancționează orice abate
re de la regulile instruirii și 
ale vieții — credem că merită 
să fie notate aici cu majuscule: 
CONSTANTIN DINU, VICTOR 
MARINESCU și MIHAI BU 
COS

„Sîmburele de aur* al Știin
ței, trio-ul Dinu — Marinescu 
— Bucos, înconjurat de-un 
grup de entuziaști și vajnici a- 
părători ai culorilor unui club 
care, de-a lungul atitor cam
pionate, a avut cîtc-un cuvint 
greu de spus în rugbiu| româ
nesc» ca Moromete, Roșea, F. 
Constantin, Ortelecan. Bărgă- 
unaș. Talpă și alții, a fost re
sortul care-a catapultat, in con
dițiile „eclipselor" cunoscute ale 
unor echipe bucureștene, spre 
vîrful piramidei echipa studen
ților de la Institutul de mine, 
din Petroșani.

Azi, cînd omul, în genere, 
sportivul în cazul nostru nu se 
poate afirma, realiza și valori
fica plenar decît în colectiv, în 
mijlocul tovarășilor săi, prelu- 
ind de la colectiv ce are mai 
bun și dind tot „aurul* său co
lectivului, vorbind despre pu
ternica lansare pe „orbita" rug- 
biului românesc a „celor trei 
mari" ai Științei — eu toții 
componenți ai reprezentativei 
țării — nu putem să ou rele-

N T E I5
deplina 
domnește

sudură 
în sînul

psihică 
acestei

văm 
care 
echipe, capacitatea de efort de 
care dispune lotul rugbi.știlor 
petroșăncni și marile disponi
bilități tehnico-taclice vădite 
în ultimele meciuri — garanții 
mult mai răsunătoare, poate....

Dinu, Marinescu și Bucos se 
numără, deci, printre ..laurea- 
ții* anului 1971. Trei sportivi 
petroșănen, anunță întregii 
lumi rugbistice din țara noas
tră că. in orașul de la poalele 
Parîngului, nu există a 
doar „de mare luptă", 
team demn, de temut, 
construit și instruit de un an
trenor tenace și perseverent, 
un team înzestrat cu câteva 
„rubine de marcă*, strălucitoa
re...

De la C- Dinu — .Capone*
— „pilon" de bază al reprezen
tativei țării de alîția ani — de 
la Victor Marinescu — „Țeapă"
— un tehnician de clasă căruia 
„oscilațiile* i-au încetinit întru
câtva deplina consacrare — și 
de la Mihai Bucos, unul dintre 
cele mai valoroase produse ale 
rugbiului nostru, cum îl califi
că specialiștii — așteptăm „ră
sucirea* la maximum a „buto
nului* dăruirii în sportul com
plexității, determinarea în e- 
chipă a unui „flux* dezlănțuit 
înspre marea performanță — 
obținerea titlului suprem.

Beneficiind de acest „trio* 
eclatant, de serviciile unHi an
trenor priceput, de optime con
diții de pregătire a „marilor 
lovituri", de un lot omogen, 
înzestrat și holuri t să forțeze 
aparentul inaccesibil, echipa de 
rugbi Știința Petroșani poate 
să ofere sportului Văii Jiului 
în 1972 mult așteptata muie 
realizare în sportul „durilor". 
îndrăgit pe toate meridianele 
globului. Poale, și sin tem si
guri, că nici un component al 
lotului Științei nu-și va mena
ja forțele pentru a ne vedea ., 
visul cu ochii.

văzut acel meci, acea teribilă 
înfruntare, de către 20 500 de 
spectatori privilegiați ia Ma
dison Square Garden, de că
tre 1.7 milioane de cetățeni 
adunați în 370 <lc cinemato
grafe americane cu instalație 
de teletransmisie in circuit 
închis, și, în sfîrșit, de către 
300 de milioane de oameni 
— pe micile ecrane ale tele
vizoarelor din Europa, din 
Asia și din .America de Sud. 
Și-a stîrnit atita interes ! Să 
ne întrebăm, însă, dacă un 
meci, o întîlnire sportivă 
poale declanșa atita curio
zitate, atita participare afec
tivă, oare trecerea în revistă 
a unor momente cruciale, a- 
semănătoare acestuia, din is
toria boxului, nu poate avea 
șanse de reușită în inimile 
cititorilor ?

Neîndoios, da. Pentru . â. 
după ..Pagini din boxul ro
mânesc* (Editura C.N.E.F.S. 
1969), talentații ziariști spor
tivi Paul Ochialbi și Petre 
Ilenț. pasionați scormonitori 
ai arhivelor boxului mondial 
și-au propus să ofere publi
cului larg o carte dedicată 
marilor figuri de legendă ale 
ringului- și-au reușit total a- 
cest lucru, „Careul magic* 
puțind fi considerat un vo
lum fascinant.

Sînt, in această carie, pa
gini captivante, ce se citesc 
Pe nerăsuflate. Intîmplări e- 
pocale, de grandoare și de
cădere, din „industria” pugi
latului mondial, scene pito
rești, transmise intr-un lim
baj comic de rară savoare, 
scene brutale, secvențe vio
lente sau de o uriașă noble
țe sufletească, intr-un amal
gam (totuși ordonat) de fac
tură antologică, apar în car
te ca intr-un film documen
tar in culori, ca intr-un ca
leidoscop de la care aștepți 
mereu alte și alte secvențe 
neprevăzute.

Evocarea celebrităților rin
gului <le altădată și de tot
deauna, făcută intr-un ritm 
alert, atrăgător, invită stă
ruitor la lectură Și nimeni 
citind „Careul magic”, nu va 
regreta timpul pierdut...

iile

Victor 1ONESCU

SAU
echipă 
ci un 

bine întrecere
de amploare
a pionierilor

de cultură din PetKi- 
găzduil, în cea de-a

Casa 
șani a _ 
doua zi a vacanței elevilor, 
o întrecere șahistică de am
ploare a pionierilor din în
treaga Vale a Jiului, dotată 
eu tradiționala «Cupă 30 De
cembrie”.

In lipsa elevei Delia Stoico- 
iu, câștigătoarea concursului 
de anul trecut, și, recent, a 
uneia dintre seriile con
cursului pionieresc de șah 
prin corespondență (prezentă 
zilele acestea în tabăra de la 
Bran, pentru disputarea fi
nalei acestui concurs organi
zat dc C.N.O.P.), primul ioc a 
revenit elevei Viorica Stan- 
ciu (Școala generală nr. 5 
Petroșani), urmată de Rodica 
Răducanu (Liceul Lupeni) și 
Maria Pardos (Liceul Vul
can).

La băieți, pe locul I s-a 
clasat (fără probleme...) Ion 
Mărășcscu (Ș . ala generală 
nr. > Petroșani), urmat de 
Mikj Marin (Școala generala 
nr. 4 Vulcan) și Adrian Kâi- 
leanu (Școala generală nr > 
Petroșani).

Cîștlgătorilor le-au fost în- 
mînale premii in obiecte.
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Pulsația taberei
1, ■ .

• in Valea Jiului per-.-tda va
canței dc inmâ nu înseamnă 
On n:Ci un cnx încetarea activi
tăților pc care școala le orga
nizează și ic desfășoară în 
cursul anului de învățămint.

Ea nu-i nici măcar n ..pau
ză* prelungită, ci, mai degra
bă. o permutare a muncii in- 
slnicliv-educfHiv? pe planul al
tor preocupări imediate de na
tură sa consolideze. prin apli- 
<ar*a loit cunoștințele im li
la k i-i timpul clu tri
mestrial.

Că lucrurile stau așa. o de- 
nn'nstreazfi și inițiativa c >ndu- 
cer i școlii generale nr. 1 d n 
l’tlrc* caic a organizat
pentru elevii ci. selor V—VIII 
o tabără sportivă autofinanțatfi 
d.n fondurile șco’ii și ale comi
tetului de părinți, stabilită !a 
cabana turistică Lunca Florii.

A vinci la bază un program 
specif ■ taberelor pionierești, 
acțiunea întreprinsă de direcți
une ș organizat a pionierilor 
din școala generală nr. 1 are 
ca pr - p? ă "ordonată în ac
tivitate inițierea elevilor in 
practicarea sporturilor de iarnă 
ți în special a schiului.

Asîstînd la deschiderea fes
tivă a taberei sportive, ce a a- 
vut loc in ziua de miercuri 22 
decembrie a.c., am reușit să sur
prindem cîteva aspecte deose
bit de interesante prin inedi
tul și entuziasmul desfășurării 
lor.

Mai intîi plecarea în ub&ră 
■a celor 35 de pionieri fruntași 
la învățătură pe acest trimes
tru, s-a făcut sub directa su
praveghere a direcțiunii $eo!:î, 
a cadrelor didactice și a com- 
tetului de părinl care, au și 
însoțit grupul de elevi pină .a 
cabana Lunca Dorii. Traseul 
cuprins între școală și locul ta
berei sportive a fost străbătut 
cu autobuzul l.G.C. Petroșani, 
lnlesnindu-se în acest fel trans
portul echipamentului sport v 
{schiuri, săniuțe etc.) și a obi
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18.00 Steaua polară. Cabinet 
de orientare școlară și 
profesională .Caratele 
metalelor".

A PREGĂTI PRODUCȚIA 
ANULUI VIITOR

(Urmare din pag l)

nu sintem. Nu am onorat pro
duci ivi taica valorică, am rămas 
în urmă cu lucrările de mon
taj, datorită lipsei unor mate
riale de primă necesitate. Tre
buie să adăugăm că realizarea 
în termen și corespunzătoare 
calitativ a investițiilor nu se 
pot împăca cu neritmicitatea 
în aprovizionare (ne referim la 
capetele detașabile, piese de 
schimb, tuburi de aeraj, trolii 
electrice). îmbunătățirea activi

ectelor dr uz personal pe . ore 
pionierii le-au ovul asupra ier.

T,a cabană, s-a desfășurat e- 
poi întregul ceremonial al I- 
naugurăril : careul pionieresc, 
înălțarea drapelului. cuvtntul 
de deschidere, cînlece și jocuri.

Cum va decurge programul 
zilnic in tabăra de la cabana 
Lunca Florii ?

Amănuntele ni le-au furnizat 
profesorii Vasile Mărgulcscu, 
conducătorul taberei și Petru 
Mlrea. comandăntul Instructor 
al unității : .După obișnuita 
deșteptare și înviorare, vom 
servj dejunul, apoi elevii con
stituiri in două grupe mari vor 
trece la lecțiile de inițiere. In 
timp ce una din grupe se va 
iniția pe pîrtia din apropierea 
cabanei, în tainele schiului, 
cealaltă grupă. în alt loc va fi 
inițială în tainele săniuței.

După masa de prînz, Urmea
ză odihna, apoi reluarea antre
namentelor, de data aceasta in- 
versînd programul grupe'or, 
(cea de la schi trece la săni
uțe).

Pentru a elimina monotonia, 
activitățile sportive vor alterna 
ritmic cu Cele cultural-artis’icc. 
De aceea, lot a doua zi vom 
organiza concursuri de cîntece, 
recitări și jocuri distractive 
pionierești. focuri de tabără, 
vizionări de spectacole la te
levizor, audiții muzicale pe 

.discuri ș.a.
Intr-un cuvînt programul es

te destul de bogat și variat, 
așa că pionierii nu se vor pu
tea plînge de plictiseală. 
Ne-am propus ca în zilele de 
tabără să ..escaladăm” și cîteva 
creste de munte pe baza unui 
plan de orientare turistică, așa 
cum am mai organizat și cu al
te prilejuri.

Sin tem convinși că tuli c-ievil 
din tabără se vor încadra per
fect în acest program și vor 
păstra amintiri deosebit de 
plăcute din aceste zile de va
canță*.

Cornel HOGMAN

18.30 Almanah literar TV. 
19.00 Breviar juridic.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici. O- 
mul dc zăpadă in ciclul 
„Povestiri dc iarnă".

19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Avanpremiera.
20,15 Seară dc teatru : „lașii 

in carnaval" de Vasile 
Alccsandri.

21.45 Prim plan : Ion N’eacșu 
— Erou al Muncii So
cialiste, mecanic de lo
comotivă.

22.10 Luminile rampei. Ele
na Ccrnei in cîteva din 
marile roluri ale carie
rei sale: „Carmen", 
„Amneris", „Azuccna", 
„Dalila".

22.40 Telejurnalul de noapte.

tății în acest sens se impune 
cu stringență.

Pină la finele acestui un au 
mai rămas doar cîteva zile. Fie
cărei zile, fiecărei clipe va tre
bui să-i dăm rodnicie, să ne 
concentrăm strădaniile pentru 
darea la timp, în condiții op
time a obiectivelor de investi
ții, se cere mobilizarea întregu
lui potențial al colectivului în 
vederea asigurării capacităților 
de producție ale minei în a- 
nul viilor și în perspectivă.

I rezolva problemele de protecție a muncii
este sarcina Regionalei de căi ferate, dar și angajații

au îndatorirea de a le respecta !
Pentru «apărarea sănătății și a vieții tuturor angajaților 

«are lucrează în cadrul Regionalei dc căi ferate Deva, s-au 
făcut pași mari. Toate formațiile dc lucru, nu fost dotate 
cu echipamente și materiale de protecție specifice, necesare 
desfășurării unei activități normale, fără riscuri dc acci
dentare.

Permanent în atenția conducerii regionalei stă găsirea 
•Ic noi soluții și măsuri pentru a se înlătura total orice risc 
«le accidentare. Dar, oricilc eforturi s-ar face pentru dota
rea punctelor dc lucru cu materiale dc protecție, dacă sa- 
lariații nu respectă instrucțiunile privind protecția muncii 
și le ignoră, tonte cheltuielile făcute și măsurile între
prinse înseamnă că s-au făcut degeaba.

lată cîteva îndatoriri elemen
tare ce revin angajaților :

— La începerea programului 
de lucru, angajații trebuie să 
se prezinte in stare normală, 
suficient odihniți și corect îm- 
brăcați, pentru a-și îndeplini în 
mod corespunzător sarcinile ce 
li se încredințează; angajații 
sini obligați să participe cu re
gularitate la instructajele ce se 
fac dc către conducătorii proce
selor de muncă și să-și însu
șească normele dc protecției 
muncii corespunzător activității 
pe care o desfășoară; în scopul 
prevenirii accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profesio
nale, muncitorii au următoarele 
îndatoriri I

— înainte de începerea lu
crului să verifice dacă instala
țiile, mașinile, utilajele și scu
lele pe care le vor folosi sînt 
în bună stare. Nu le vor folosi 
pe acelea care nu prezintă secu
ritate în timpul lucrului;

— Să îngrijească de întreți
nerea și curățenia locului de 
muncă și a încăperilor în care 
își desfășoară activitatea, pre
cum și de buna funcționare a 
instalațiilor mașinilor, utilaje
lor și sculeloh pe care le fo
losesc i

Instructajul — 
pîrghie de bază în 

evitarea accidentelor
In cadrul regionalei noastre 

toate procesele de muncă sînt 
conduse și supravegheate de 
către angajați capabili, care po
sedă o pregătire tehnică cores
punzătoare. La repartizarea an
gajaților la locurile de muncă, 
se ține in primul rind seama 
dc: calificarea profesională pe 
care o au pentru lucrările ce 
li se încredințează și de modul 
in care ei și-au insușit noțiunile 
corespunzătoare în ceea ce pri
vește utilizarea fără pericol a 
agregatelor, instalațiilor, utilaje
lor, sculelor și uneltelor de la 
locul dc muncă unde urinează

— Să aducă la cunoștința șe
filor ierarhici defectele la insta
lații, mașini, utilaje sau scule 
și să ceară să fie luate măsuri 
pentru înlăturarea lor;

— Să folosească efectiv și co
rect în timpul lucrului echipa
mentul de protecție prevăzut în 
normativ pentru locul dc muncă 
respectiv;

— Să respecte întocmai teh
nologia de lucru și instrucțiu
nile de la locul dc muncă:

— Să evite glumele in tim
pul programului dc lucru;

— Să urmărească modul cum 
sînt respectate normele de pro
tecția muncii de către tovară
șii de muncă, iar în caz de 
abateri să atragă atenția celui 
în cauză și să sesizeze pe con
ducătorul procesului de muncă;

— Angajații sînt obligați să 
înștiințeze imediat pe conducă
torul procesului de muncă des
pre accidentele produse.

Inafara îndatoririlor elemen
tare amintite mai sus, condu
cătorii dc unități au stabilit 
pentru angajați în cadrul legis
lației în vigoare și alte înda
toriri, care să conducă la îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și la eliminarea pericolelor 
de accidentare.

a lucra; aptitudinea, experien
ța, capacitatea fizică și neuro- 
psihică, precum și starea de să
nătate; condițiile speciale pre
văzute dc legislația în vigoare 
pentru munca femeilor și a ti
nerilor. Virsta minimă a per
soanelor ce pot fi angajate este 
cea stabilită prin reglementă
rile în vigoare.

Un accent deosebit — după 
angajarea celor acceptați în 
cadrul căilor ferate — se pune 
pe instructajul introductiv ge
neral al acestora.

Instructajul despre care am 
amintit mai sus se efectuează 

in cabinetele dc protecția mun
cii sau la cabinetele tehnice, 
iar in unitățile care nu au ast
fel dc cabinete, instructajul se 
face intr-un loc special stabilit 
dc către conducerea unității.

Scopul instructajului intro
ductiv general este ca noii an
gajați să cunoască specificul 
activității unității respective și 
principalele măsuri generale de 
protecția muncii pe care anga
jatul va trebui să le respecte 
in cadrul proceselor tehnologi
ce sau dc muncă, măsurile 
igicnico-sanitarc, de acordare și

Ceferiști și cetăfeni 
din zona căilor ferate

electrificate
aveți în

In curînd pe linia de cale fe
rată Petroșani — Simeria vor 
circula garnituri de tren trac
tate cu locomotive electrice. 
Pentru evitarea accidentelor 
prin electrocutare a persoane
lor și salariaților căilor ferate 
se interzice: staționarea loco
motivelor cu aburi cu coșul sub 
izolatorii rețelei de contact; 
purjarea locomotivelor cu. aburi, 
de drum sau dc manevră, ce 
efectuează serviciul pe linia e- 
leclrificată; manipularea mate
rialelor, a utilajelor și a obiec
telor dc orice fel, dacă nu este 
asigurată distanța de 1,5 m față 
de elementele liniei de contact 
aflate sub tensiune, a celui care 
manipulează direct său prin in-

Cum circulăm ?
Trecerea peste liniile de cale 

ferată, in principiu, este inter
zisă. In stațiile unde nu sînt 
pasarele sau tuneluri dc traver
sare și unde totuși angajații tre
buie să traverseze liniile, s-au 
ales zonele cele mai puțin ex
puse posibilităților de acciden
tare care sînt marcate cu linii 
albe, trase cu var sau cu vop
sea. Locurile de trecere peste 
linii sînt placardatc, iluminate 
în timpul nopții, amenajate in
tre firele căii cu podețe de 
lemn sau dc beton, racordate 
cu podețe și în afara firelor 
căii.

Personalul locomotivelor de 
manevră și cel al locomotivelor 
de circulație sau al altor vehi
cule care circulă in incinta sta
țiilor, a depourilor etc., tre
buie să fie atent și să dea sem
nale cu fluierul locomotivei, 
respectiv cu sirena sau cu clac- 
sonul, la punerea In mișcare a 

de folosire a echipamentului dc 
protecție, măsurile de prim aju
tor in caz de accidente etc.

Pe lingă instructajul intro
ductiv general, li se mai fac an
gajaților și instructajul la lo
cul dc- muncă, apoi instructajul 
periodic.

Instructajele nu se fac dc 
dragul dc a se face, ci acestea 
se organizează cu o deosebită 
grijă, știut fiind că fiecare pre
vedere din instrucțiunile de pro
tecția muncii este o pîrghie dc 
bază care contribuie la evita
rea accidentelor.

vedere!
termcdiul obiectelor sau al u- 
ncltclor.

Se interzice stingerea cu apă 
sau cu soluții lichide a obiec
telor incendiate din apropierea 
liniei de contact, dacă nu se a- 
sigură o distanță de cel puțin 
7 m între jetul folosit pentru 
stingerea incendiului și linia de 
contact. Nu pot fi folosite, în 
astfel dc cazuri, decît stingă- 
toarele cu bioxid de carbon. In 
cazul incendiilor care se produc 
sub linia dc contact sau în ime
diata apropiere a acesteia se 
va aviza cnergodispcccrul, di
rect prin impegatul dc mișcare, 
pentru a lua măsuri de scoa
tere totală a liniei dc contact 
de sub tensiune.

vehiculelor, precum și în mers, 
cind pe linie sau pe căile de 
acces se găsesc oameni sau a- 
nimalc.

La trecerea — ca obligație dc 
serviciu — peste linii in drep
tul macazurilor și a inimilor 
dc încrucișare, angajații nu tre
buie să pună piciorul pe șină 
și intre ac și contraac, între șină 
și contrașină sau între piesele 
inimii dc încrucișare și. în ge
neral, să se evite atingerea păr
ților metalice ale căii.

Trecerea peste linii nu tre
buie să se facă prin fața tre
nurilor, a locomotivelor sau a 
altor vehicule ce se apropie. 
Trecerea pe la capetele vehicu
lelor dc cale ferată in stațio
nare se face la o distanță de 
minimum 5 m de acesta.

Trecerea peste linii ocupate 
cu vagoane trebuie să se facă 
numai prin gheretele de frînă. 
Este interzis a se trece pe sub 
vagoane sau printre tampoanele 

materialului rulant ce stațio
nează, dacă nu au intre ele o 
distanță dc cel puțin 10 ni.

Aceste prevederi și altele care 
sint elaborate vizează in primul 
rind pe angajații căilor ferate.

Respectînd pasagerii 
din compartimenful 
în care călătorim, 

ne respectăm
pe noi

In ultimii ani stalul, prin in
vestițiile făcute, a creat con
diții dc deplasare a oamenilor 
muncii, pe orice distanță, mai 
rapidă și mai comodă. Vagoa
nele au un interior mai plăcut, 
mai odihnitor. Pentru ca toți 
pasagerii să călătorească în 
condiții dorite, aproape fiecare 
vagon de clasă are rezervate 
compartimente pentru fumători 
și nefumători.

Cu toate eforturile depuse 
pentru a se asigura călători
lor condiții optime dc depla
sare pe orice distanță, așa cum 
relatam, se întîlnesc totuși ca
zuri cînd unii pasageri se plîng 
că au călătorit rău. Cauzele 
sînt multiple și analizate se 
constată că ele se datoresc în 
principal tot unor călători. Să 
enumerăm cîteva i sînt unii 
călători e drept puțini la nu
măr, care nu mai țin cont 
o dată urcați în compartiment,

Util pentru to|i
O La agențiile dc voiaj din 

Capitală și principalele orașe 
puteți obține bilete de călăto
rie în țară și străinătate; su
pliment pentru vagoanele de 
dormit; tichete pentru trenuri 
cu locuri rezervate; suplimente 
pentru trenurile rapide și acce
lerate; bilete pentru călătorii in 
grupuri și în circuit.

Nu luați cu dv. în vagoa
nele dc clasă obiecte ce depă
șesc limitele permise ca ba
gaje.

In vagonul restaurant
Accesul călătorilor în vago

nul restaurant este admis după 
15 minute de la ora plecării 
trenului de la stația de îndru
mare. Timpul afectat servirii 

Călătorii și alte persoane străi
ne dc calea ferată trebuie să 
știe că nu au voie să freacă 
peste liniile dc cale decît nu
mai pe la pasarelele și tune
lurile special amenajate.

înșine
că vecinul poate nu suportă fu
mul dc la țigară, gălăgia etc. 
Unii dintre pasageri, în spe
cial navetiștii, se lungesc în- 
călțați pe bănci, alții ocupă cu 
bagajele locurile celorlalți că
lători și se lasă greu înduple
cați pentru a le urca acolo un
de este locul lor. Alții deschid 
geamurile compartimentelor în 
timp ce trenul se află în mers, 
strigă după cunoștințe, cîntă etc.

Desigur, exemplele de impo
litețe pe care le manifestă unii 
călători față de tovarășii lor 
din compartimente cu care că
lătoresc, ar putea fi continuate. 
Ne oprim însă aici cu ferma 
convingere că cei care au uitat 
pină acum, voit sau nevoit, de 
preferințele tovarășilor de că
lătorie din compartiment vor 
reflecta mai mult atunci cînd 
se urcă într-un tren de per
soane I

Călătorilor care li s-au r< 
zervat locuri în vagonul dc 
dormit trebuie să se prezinte 
pentru ocuparea locului în cel 
mult 30 dc minute de la ple
carea trenului. După expirarea 
timpului de mai sus, locul poa
te fi vîndut de conductorul va
gonului de dormit altui soli
citant.

Nu este permis a se trans
porta in vagoanele de călători 
păsări și animale precum și 
bagaje ce depășesc limitele dc 
volum prevăzute în tarif.

mesei în vagonul restaurant 
este de 50 de minute, după care 
călătorii consumatori sînt rugați 
să lase locurile libere pentru 
alți pasageri.

Z"
In timpul anului, dar cu pre

cădere iarna, pot să izbucneas
că și să se dezvolte cu ușurin
ță, pretutindeni, incendii din 
cele mai devastatoare. Cauzele 
sînt multiple. Ele pot fi însă 
înlăturate, atunci cind se ac
ționează din timp și cu simț de 
răspundere. In perioada sezonu
lui rece cele mai multe in 
cendii sînt provocate din negli
jență, din ncpregătirca sau din 
necunoașterea celor mai elemen
tare reguli de prevenire in
cendiilor. Lăsarea focului aprins 
în sobe și nesupravegheat, usca
rea hainelor sau a altor obiecte 
in imediata apropiere a ;-obc 
lor, uscarea lemnelor după so
bă, folosirea coșurilor de eva
cuare a fumului fără a fi cu
rățate dc funingine, iată cauze
le cele mai caracteristice și 
mai obișnuite ale incendiilor. 
Facerea focurilor de către di
verși muncitori in locuri inter
zise a constituit adesea cau 
zc grave de incendiu în secto
rul forestier, soldindu-sc cu 
pierderi materiale însemnate. 
Sint cazuri destul de frecven 
te cînd diferiți salariați folo 
scsc pentru încălzitul încăpe
rilor unde își desfășoară activi
tatea diverse tipuri de rcșoun 
și radiatoare, uilindu ie apoi 
In prize, care, datorită supraîn
călzirii, duc la aprinderea ma
terialelor combustibile din a- 
propiere. Faptele au demons
trat că adeseori neglijența fu
mătorilor a provocat, în cele 
mai multe iazuri, pagube mari 
și chiar pierderi de vieți ome
nești.

Un chibrit sau un rest de ți
gară aprinse aruncate ia în- 
timplarc pot nimeri in locuri 
unde, datorită unor condiții 
favorabile (materiale combusti
bile, frunze uscate, o găleată 
dc benzină ele.) favorizează iz
bucnirea incendiilor.

In afara celor provocate din 
neglijență, mai izbucnesc o sc
rie de incendii și din cauza 
unor defecte de construcții și 
instalații așa cum sint: coșuri 
pentru evacuarea fumului de
fecte, burlane scoase sub strea
șină sau acoperiș, fără să fie 
izolate; sobe de metal așezate 
direct pe dușumele; conducte 
și radiatoare de la încălzirea 
centrală neizolate de părțile 

combustibile ; instalații electrice 
de iluminat și forță exploata
te contrar normelor in vigoare ; 
folosirea de siguranțe necali
brate sau executate dc persoane 
fără calificare, executări de lu
crări de sudură fără luarea 
măsurilor de prevenire sau fo
losirea aparatelor de sudură 
contrar normelor de exploatare.

In rindurile de mai sus s-au 
arătat cauzele mai frecvente ce 
acționează cu intensitate in se
zonul rece, dar asta nu înseam
nă că o parte din acestea nu 
pot fi întilnite și în alte pe
rioade. De aceea, pentru o bună 
apărare împotriva incendiilor 
trebuie ca, pe baza cunoașterii 
cauzelor generale ce le pot 
provoca și pe baza cunoașterii 
acțiunilor specifice fiecărui par
chet forestier sau sector de ex
ploatare secție, atelier, loc de 
muncă, să se preîntîmpine toate 
pericolele.

Acționind cu hotărîrc impo 
triva cauzelor, nu trebuie să 
se neglijeze nici măsurile spe
ciale ce se impun in perioada 
aceasta și care se referă la a- 
sigurarca intervenției prompte 
și eficace în caz de incendiu. 
Este necesar ca in permanen
ță materialele de intervenție 
la incendiu (slingătoare etc.) să 
fie tot timpul în perfectă sta
re dc funcționare, căile de ac
ces să fie practicabile, sursele 
de apă sâ fie protejate împo
triva înghețului. Trebuie dc ase
menea ca la toate sectoarele de 
exploatare, a J| ere, depozite

Exigențe majore, specifice sezonului rece, 
în parchetele forestiere

INTENSIFICAREA TUTUROR MASURIIOR PENTRU 
COMBATEREA CAUZELOR GENERATOARE DE INCENDII
etc. să se verifice exigent mo
dul de organizare a p.c.i. la lo
curile de muncă, a echipelor 
de primă intervenție, instruirea 
acestora și a întregului perso
nal asupra modului cum să 
acționeze in caz de incendiu, 
îndeplinirea acestor obligații 
majore nu trebuie să sufere 
nici o amînare !

Focul, 
inamicul nr. 1 

al lemnului
Lemnul este, prin excelență, 

un material combustibil. Dc a

ceea, exploatarea și prelucra
rea lui impune muncitorilor și 
factorilor de răspundere din 
cadrul U.E.L. Petroșani cunoaș
terea si respectarea unor nor
me pe cit dc simple pe atîl de 
importante. Cunoseînd amănun
țit procesul tehnologic, ne pu
tem da lesne seama de cauzele 
care generează incendiile, eît 
și de măsurile dc prevenire 
ce se impun luate.

In locurile în care materia
lul lemnos predomină, un even
tual incendiu poate porni de 
la un foc deschis, de la folo
sirea necorespunzătoare a lucră
rilor dc sudură, dc la neglijen
ța fumătorilor, de la folosirea 
motoarelor și agregatelor defec
te ele.

Prin norme și hotărîri bine 
stabilite se urmărește apărarea 
avutului obștesc dc un „inamic" 
care lasă în urma lui doar re
gretabile mormane de cenușă 
dovada unei mari neglijente 
săvîrșite în fața acestui inamic. 
Dar să vedem cum să ne fe
rim de el.

In depozitele de material 
lemnos (cherestea), stivuirea 
se face conform art. 0510 din 
M.P.C.I. 1/1971 în așa fel ea 
suprafața maximă a unui grup 
dc stive să nu depășească 900 
mp, cu spații dc siguranță în
tre ele dc cel puțin 6 m.

In depozite, turnatul și focul 
deschis sint cu desăvârșire in
terzise, iar căile de acces se 
vor menține in permanență li

bere.
Sistemul de încălzire a încă

perilor trebuie să stea întot
deauna în atenția șefilor de 
sectoare, de ateliere ele. Este 
necesar să se folosească in spe
cial sobe cu acumulare de 
căldură (zidărie), dar aceste 
sobe nu trebuie transformate în 
focare sigure de izbucnire a in
cendiilor, prin faptul că sînt fo
losite ca uscătoarc improvizate, 
prin aceea că au coșuri dc fum 
fără a fi izolate dc părțile com
bustibile ale planșeelor .și a- 
coperișurilor ele. Cauzele ce fa
vorizează izbucnirea incendiilor 
sînt multiple, ele variind dc la 
un loc de muncă la altul. Prin
cipalul e ca acestea să fie stu
diate cu atenție și, în funcție 
de gradul de pericol pe care 
II reprezintă, să se ia măsurile 
corespunzătoare.

în atenția șefilor 
de sectoare, 

exploatări, 
parchete, ateliere!

+ aplicați in practică pre
vederile instrucțiunilor privind 
prevenirea incendiilor pe ra
muri de producție;

0 nu permiteți executarea lu
crărilor de sudură în locuri ce 

prezintă pericol dc incendiu, 
fără luarea măsurilor corespun
zătoare sau să se execute su
duri dc către persoane necali
ficate in această meserie;

< .nu executați și nu per
miteți executarea unor insta
lații electrice improvizate;

+ nu exploatați instalațiile 
electrice de iluminat sau forță 
care prezintă pericol dc in
cendiu;

+ nu permiteți folosirea si
guranțelor supradimensionate la 
tablourile de distribuție;

+ nu permiteți blocarea căi
lor de acces cu diferite mate
riale;

> mențineți in permanentă

NU UITAȚI !
încălcarea prevederilor 1I.C.M. nr. 2 285/1969 atrage după 

sine severe sancțiuni materiale. De aceea, reimprospătați-vă 
periodic cunoștințele pe linie de p.c.i., aplicați și respectați 
cu strictețe normele și instrucțiunile dc pază contra incen
diilor

Nerespcctarea prevederilor legale de apărare a avuției 
obștești de pericolul focului se sancționează cu amendă 
dc la 100 la 3 000 Ici.

Măsuri
«ie prevedere 
ia încheierea 
programului 

«le lucru
In activitatea noastră de fie

care zi ne folosim de o marc 

stare dc funcționare utilajele 
și materialele de intervenție in 
caz dc incendiu. Interziceți fo
losirea lor în alte scopuri;

> sursele de apă vor fi în 
permanență întreținute, iar căile 
de acces către acestea vor fi 
în continuu libere;

< in jurul depozitelor de 
carburanți să fie menținută în 
permanență curățenia, scurge
rile de lichid inflamabil să fie 
îndepărtate;

permiteți fumatul numai 
in locuri special amenajate în 
acest scop;

in parchetele forestiere se 
va organiza un sistem de alar
mare in caz de incendiu, care 
să fie cunoscut de toți munci
torii:

♦ ferăslraiele mecanice se 
vor păstra pe timpul nopții cu 
rezervoarele dc combustibil go
lite. Combustibilul scos din re
zervoare se va păstra in vase 
metalice bine închise:

+ tractoarele ce se folosesc 
la exploatare vor fi prevăzute 
cu parascintei la eșapament;

4 ascuțirea sculelor se va 
face numai in locuri special 
amenajate;

+ curățirea parchetelor fo
restiere de resturi (deșeuri) se 
va face simultan cu exploata
rea pădurii astfel Incit la ter
minarea exploatării parchetului, 
terenul să fie curățat, iar res
turile adunate in grămezi izo
late.

gamă de scule, unelte, insta
lații specifice fiecărui loc de 
muncă. Pentru ca să nu se în
registreze nici un incendiu, e 
bine să ținem seama ca la pă 
răsirea locului de muncă, după 
expirarea orelor de program, 
să luați următoarele măsuri :

+ depuneți ferăslraiele mc- 

canice (drujbele) la locurile sta
bilite conform normelor in vi
goare;

♦ evacuați deșeurile combus
tibile și inflamabile;

+ scoateți din priză motoa
rele și alte aparate electrice: ’

♦ închideți tablourile dc dis
tribuție;

< stingeți focurile din sobe 
sau îlin alte locuri unde acesta 
a necesitat pe timpul lucrului;

♦ verificați amănunțit locul 
de muncă din parchet, atelier 
etc. pentru a nu rămine res
turi de țigări aprinse;

închideți ermetic vasele 
cu lichide inflamabile, și de- 
pozitați-lc în locuri destinate a- 
cestui scop.

In cazul cînd ați făcut toate 
aceste lucruri, puteți pleca li
niștiți acasă. La locul dv. dc 
muncă nu va izbucni nici un 
incendiu.

La părăsirea 
cabanelor 
verificați 

dacă :
+ ați stins focul in sobe, 

ați indepărtat materialele ușor 
inflamabile din apropierea sur
selor dc căldură;

+ ați scos din priză apara
tele electrice, radiatoarele, re- 
șourile;

> ați controlat peste tot ca 
să nu răinînă resturi de țigări 
aprinse;

+ ați închis ermetic vasele 
cu lichide ușor inflamabile:

+ au fost evacuate deșeurile 
inflamabile, s-a făcut curățenie, 
iar căile de acces sint libere:

+ ați scos cenușa din sobH 
și ați depozitat-o Ia locurile 
special amenajate.

Dat ă răspunsul este afirmați J 
la toate aceste întrebări, puteți 
avea certitudinea că în caba
nele dc care răspundeți sau lo
cuiți nu va izbucni nici un in
cendiu. că v-ați îndeplinit o în
datorire patriotică, ocrotind avu
ția obștească de distrugerile 
focului.
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La încheierea vizitei 
delegației de partid 

și guvernamentale bulgare 
în R. D. Vietnam

- De-

ndusă de 
președintele 

mem-
Todorov
ui de Miniștri, 

Biroului Politic 
Bulgar, și-a încheiat vi- 
:ialâ în Republica De- 

Vietnam.
Agenția BT.A. informează câ 

la încheierea vizitei. Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, și 
Stanko Todorov au semnal o 
declarație comună.

Au fost semnate, totodată, a- 
cordul privind ajutorul econo-

mic nerambursabil acordat de 
R.P. Bulgaria R.D. Vietnam ; 
acordul privind alocarea de 
către R.P. Bulgaria R.D. VI t- 
nam, în 1972, a unui credit pe 
termen lung ; acordul privind 
ajutorul militar nerambursabil 
furnizat R.D. Vietnam, precum 
și protocolul primei sesiuni a 
Comisiei mixte interguverna- 
mentale pentru colaborare eco
nomică și tehnico-științlfică vi- 
etnamczo-bulgară. Dc aseme
nea. adjuncții miniștrilor co
merțului exterior din cele do
uă țări au semnat acordul cu 
privire la schimbul reciproc 
dc mărfuri și plăți pe anul 
1972.

CAIRO
0. N. U.

Din țările socialiste
Prima centrală din lu
me care funcționează 
prin transformarea di
rectă a energiei calo

rice în energie 
electrică

pentru producerea de ener
gie electrică într-o termocen
trală de tip obișnuit

Un supliment al ziarului 
„Al Ahram“ dedicat Republicii

Socialiste România

o forță viabilă pentru 
menținerea păcii în lume

♦ O declarație a noului secretar general, 
Kurt Waldheim

NEW YORK 27 (Agerprcs) 
— Intr-un interviu televizat, 
Kurt Waldheim, noul secretar 
general al O.N.U.. a declarat 

asume

însemnate investiții 
pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale 

industriei 
construcțiilor

a

agenția 
de ac-

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
La Moscova a intrat in func
țiune prima centrală electri
că din lume, cu destinație 
experimental-industriălă, care 
funcționează prin transforma
rea directă a energiei calori
ce în energie electrică pe 
baza metodei magneto-hidro- 
dinamice. Puterea proiectată a 
instalațiilor centralei este de 
25 000 kilowați.

După cum relevă 
T.A.S.S., coeficientul
țiune utilă al unei centrale 
electrice de acest tip este de 
50—55 la sută, în timp ce la 
termocentralele obișnuite el 
nu trece de 40 la sută. Prin
cipiu! de funcționare al in
stalațiilor este relativ sim
plu : o cantitate de plasmă 
..rece" (cu o temperatură de 
„numai“ 2 600 grade Celsius) 
se scurge cu mare viteză 
prin canalul unui generator 
magneto-hidro-dinamic, unde 
are loc transformarea în e- 
lectricitate a energiei produ
selor rezultate din arderea 
gazelor naturale. Instalația 
mai cuprinde și un genera
tor de aburi care folosește 
căldura produselor arderii, a- 
buru] obținut fiind folosit

SOFIA 26 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite ; Din cele aproxi
mativ 20 miliarde leva, va
loarea fondurilor ce vor fi 
investite în economia bulga
ră în perioada celui 
șaselea cincinal (1971—1975), 
o importantă sumă va fi o- 
rientată spre dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a in
dustriei construcțiilor.

Au fost astfel prevăzute 
importante investiții pentru 
reconstrucția și modernizarea 
fabricilor de ciment existen
te, o dată cu construirea u- 
nor noi capacități. Pe aceas
tă cale se așteaptă ca, în a- 
nul 1975, economia bulgară 
să dispună de capacități de 
producție capabile să livre
ze anual circa 6,5 milioane 
tone ciment, cu aproape 3 mi
lioane mai mult ca în 1970. 
37 la sută din această creș
tere se prevede a fi asigura
tă prin atingerea capacității 
proiectate la fabricile exis
tente, iar restul de 63 la su
tă, pe seama noilor capaci-

de-al
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CA1RO 27. — Coresponden
tul Agerprcs, Nicolae N. Lu- 
pu. transmite: Ziarul .Al 
Ahram" a publicat un supli
ment dedicat Republicii So
cialiste România. Cuprinzînd 
un număr de patru pagini, 
bogat ilustrat, suplimentul o- 
feră opiniei publice egiptene 
o imagine amplă asupra ac
tivității desfășurate de po
porul român pentru continua 
dezvoltare a patriei, asupra 
politicii externe de pace fi 
cooperare a Românei.

.Al Ahram" publică mesa
jul adresat cu această ocazie 
de președintele Consiliului dc 
Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cititorilor 
ziarului, poporului egiptean. 
Ziarul menționează, în titlul 
acestui mesaj, că .perspecti
vele cooperării dintre cele 
două țări sînt largi și nelimi
tate". Relevind că sporirea 
potențialului economic și teh
nic al ambelor țări, efortu
rile îndreptate spre valorifi
carea mai deplină a resurse
lor lor naționale, contactele 
dintre factorii de răspundere 
și schimburile de delegații

creează noi și largi posibili
tăți dc extindere, pe planuri 
multiple, a relațiilor româno- 
egiptene, in mesaj se expri
mă convingerea că legăturile 
de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt se vor întări tot mai 
mult. în interesul reciproc al 
celor două popoare, al păcii 
și cooperării internaționale. 
.Al Ahram" publică, dc ase
menea, fotografia șefului sta
tului român, precum și o se
ric de extrase din cuuintările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Un spațiu larg in cadrul 
suplimentului ocupă prezen
tarea succeselor obținute de 
poporul român în edificarea 
celor mai moderne ramuri 
industriale. Ziarul subliniază 
că progresele in domeniul in
dustrializării au avut câ re
zultat creșterea apreciabilă a 
volumului comerțului exterior 
al României, in acest cadru 
inscriindu-se și dezvoltarea 
relațiilor cu țările arabe. Sub 
titlurile .500 de experți ro
mâni lucrează la proiectele 
de dezvoltare in lumea ara
bă", .Cum a crescut volumul

schimburilor comerciale cu E- 
giptul de la 34,4 la 41,8 mi
lioane dolari", ziarul anali
zează cursul ascendent al re
lațiilor româno-arabe, scoțînd 
in evidență marile posibili
tăți pentru extinderea lor.

Intr-un amplu articol re
dacțional, intitulat .România 
iși expune poziția sa față dc 
cele mai importante probleme 
internaționale", .Al Ahram" 
relevă preocuparea țării noas
tre dc a-și aduce contribui ia 
la crearea unui climat de 
pace și cooperare pe arena 
mondială. „România — se a- 
rată in articol — pune la 
baza relațiilor sale cu țările 
lumii respectarea independen
ței naționale, a suveranității 
depline, a egalității in drep
turi și a neamestecului in a- 
facerile altor state. Ea consi
deră că în epoca noastră, 
cind au loc profunde schim
bări revoluționare, cind po
poarele se ridică contra im
perialismului. pentru pace și 
progres social, există puter
nice premise pentru ca a- 
ceste principii să fie puse la 
baza relațiilor internaționale".

■xuri »»uiuuviiii, ii 
general al O.N.U., 
că intenționează să-și 
un rol activ pentru a contri
bui la realizarea obiectivelor 
Națiunilor Unite. Subliniind că 
O.N.U. nu trebuie considerată 
tin „guvern mondial", el a a- 
rălat că Organizația Națiunilor 
Unite constituie Un cadru po
trivit pentru ca statele mem
bre să examineze și să-și adu
că contribuția la soluționarea 
problemelor lumii contempora
ne, că ea reprezintă o forță vi
abilă pentru menținerea păcii 
în lume. Problemele care se 
pot ivi, a declarat Kurt Wald
heim, trebuie aduse în fața 
Consiliului de Securitate îna
inte ca ele să ducă la lupte. El 
a menționat că va acționa, în

conformitate cu prevederile 
Cartei, pentru convocarea, din 
proprie inițiativă, a acestui or
ganism, atunci cind va conside
ra că există pericolul declanșă
rii unor crize, întruclt „Consiliul 
dc Securitate trebuie sesizat din 
timp spre a practica o diplo
mație cu caracter preventiv".

In problema Orientului A- 
propiat, el a relevat că a spri
jinit întrutotul propunerile 
ambasadorului Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, și că speră 
că Jarring va fi în măsură 
să-și continue eforturile. Aceas
tă problemă, a afirmat Wald
heim, trebuie rezolvată prin 
negocieri. El a precizat, în con
text că se Va ghida după ac
tivitatea predecesorului său. 
U Thant.

Hotel mistuit de incen

Accidente
din cauza
circulației

TOKIO 27 (Agerpres). — în
că 53 de persoane și-au pier
dut viața în accidentele dc cir
culație de duminică din Japo
nia, ridicind, astfel, totalul vic
timelor „zeului automobil', în 
această țară, la 16 047, se arată 
într-un raport al poliției nipo
ne. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, se constată însă că, deși 
numărul total al victimelor 
crește, marile orașe ca Tokio, 
Osaka, Kyoto, cunosc accidente 
mai puțin dccît zonele subur
bane, unde numărul lor a sporit 
îngrijorător.

SHANE GOULD
cea mai strălucitoare stea de pe 

firmamentul natației feminine mondiale
De la recordurile fantasti

ce, stabilite in urmă cu a- 
proximativ zece ani, de Jon 
și Use Konrads, virstă fra
gedă a unora din marii cam
pioni ai natației nu mai sur
prinde. Se știe acum că, in 
acest sport, data nașterii are 
o importanță mai redusă de
ck numărul anilor consacrați 
antrenamentului și competiții
lor.

Australianca Shane Gould 
(15 ani), care deține in pre
zent recordurile mondiale la 
toate probele în stilul liber, 
a învățat să inoate la trei 
ani, in Insulele Fiji. In 1965, 
pe cind avea nouă ani, 
ajla deja pe primul loc 
Australia la categoria sa 
virstă. Poziție pe care, __ 
atunci, nu a mai pierdut-o 
niciodată. In septembrie 
1970, a intrat .pe miinile" 
doctorului Forbes Cariile, an
trenor faimos, cu nimic mai 
prejos celebrilor Franw Gut- 
harie, Harry Gallaher și Don

se 
in 
de 
de

Talbot, care au ridicat școala 
de înot australiană pe pri
mele trepte in lume.

înaltă de 1,71 m și avind 
o greutate de 57—60 kg, 
Shane Gould se apropie in 
prezent de maturitatea sa 
atletică. înoată pe zi intre 
8 și 12 km, timp de 11 luni 
pe an, acest antrenament in
tens fiind unul din secretele 
marilor sale performanțe. 
Programul de antrenament 
nu ii impietează in nici un 
fel obligațiile școlare. Ceea 
ce a uimit pe specialiști a 
fost faptul că perioadele sale 
de formă acoperă aproape 
întreg sezonul. Spre exem
plu, in aprilie 1971 a egalat 
recordul la 100 m liber (58,9 
secunde, deținut de Dawn 
Fraser) și l-a bătut pe cel de 
la 200 m, pentru ca in no
iembrie și decembrie să rea
lizeze cele mai bune timpuri 
mondiale la 800 și 1 500 m. 
Performanța sa pe această

ultimă distanță, 17’0"6l 10 este 
considerată drept cea mai 
valoroasă dintre toate. Croni
carii sportivi sint convinși că 
săptămânile și lunile viitoa
re — sezonul de vară austra
lian abia a început — vor 
marca pentru Shane Gould 
stabilirea unor noi recorduri 
mondiale.

Dacă se compară timpurile 
realizate de înotătoarea aus
traliană pe 100 și 200 m cu 
recordurile masculine (deți
nute de Mark Spitz) pe a- 
ceste distanțe, reiese că 
Shane Gould este capabilă să 
coboare, nu peste mult timp, 
sub cifra de 58 secunde la 
100 m. Ceea ce demonstrea
ză că înotul este departe de 
a se apropia de recorduri 
plafon, cu atît cu mai mult 
cu cit Shane Gould este mai 
degrabă o înotătoare comple
tă și nu o sprinteră in ade
văratul sens al cuvîntului.

C. T.
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MARȚI 28 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal: 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Mati
neu muzical; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Atlas cultural; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Soliști și for
mații artistice de amatori; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Recital 
Dalida și Gilbert Becaud; 11,30 
Menuete instrumentale; 11,40 
Muzică corală; 12,00 La micro
fon, Luminița Cosmin și Victor 
Bunea; 12,15 Cîntă Rita Garr;
12.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan-

premieră cotidiană; 13,27 Cîn- 
tecul c pretutindeni; 14,00 Lu
crări de compozitori români;
14.40 Popas folcloric în zona 
Muscelului; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Recital de operă;
15.40 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Melo
dii dc Marius Mihail; 16,35 
Cîntecele noastre; 17,00 Radio- 
enciclopedie pentru tineret; 
17,30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Cîntă Ioa
na Crăciun; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : După vulpe (27—29 de
cembrie); Republica : Căliți 
în foc (27—29 decembrie); 
PETRILA : Dă-i înainte, cow
boy (26—28 decembrie): LO- 
NEA — Minerul : Iubire 
(27—29 decembrie); ANINOA- 
SA : Prea mic pentru un

război atît de mare (26—27 
decembrie); VULCAN : Ulti
mul samurai (27—29 decem
brie); LUPENI — Cultural: 
Start de moștenire (28—30 
decembrie); Muncitoresc: Mi
hai Viteazul, seriile I și II 
(28—29 decembrie): PARO- 
ȘENI : Slujnica (29—30 de
cembrie); URICANI : Omul 
orchestră (29—30 decembrie).

Poznan, oraș situat în vestul R. P. Polone, distrus 
in mare parte in timpul celui dc-al doilea război mondial, 
a devenit unul dintre cele mai importante centre indus
triale ale R. P. Polone.

In foto : Hotelul „Merkury"

Continuînd șirul gravelor aefe 
de război și încălcînd angajamentele 

~ U. A.asumafe de S

Aviația americană a atacat 
cu violență 

populate din
HANOI 27 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care se arată 
că, la 26 decembrie 1971, nume
roase formații de avioane a- 
mericane au violat spațiul ae
rian al R.D. Vietnam în pro
vincia Nghe An și au atacat 
regiuni populate din provincii-

alte regiuni 
R. D. Vietnam

CURT
pajului. Echipe de salvare s-au 
deplasat spre locul catastrofei, 
dar nu se cunoaște încă dacă 
există vreun supraviețuitor.

• Delegații celor 38 000 de 
salariați din transporturile mu
nicipale — metro șl autobuze 
— din New York au hotărît in 
cadrul unei reuniuni, să decla
re grevă, pînă la sfirșitul aces
tui an, dacă nu va fi realizat 
un acord cu privire la semna
rea unui nou contract colectiv 
de muncă. Reprezentanții sin
dicatelor acestei categorii de 
salariați au cerut ca noul con
tract să garanteze îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de 
muncă ale muncitorilor. In ca
zul eșuării negocierilor dintre 
sindicate și municipalitate, gre
va va deveni efectivă începînd 
dc la 1 ianuarie 1972.

din provincia 
Quang Ci a 

Vietnamului de sud
VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 

gerpres). — După cum infor
mează agenția de presă „Elibe
rarea", forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au atacat, 
între 12 și 18 decembrie, unități 
inamice dispuse în provincia 
Quang Ci, scoțînd din luptă 
peste 200 de soldați și ofițeri 
și capturînd o însemnată can
titate de armament. Patrioții 
sud-vietnamezi au lansat, de a- 
semeneu, puternice atacuri asu
pra unei subunități saigoneze în 
zona șoselei nr. 13, producînd 
inamicului pierderi grele în oa
meni și tehnică de luptă. La 
16 decembrie, în provincia 
Mitho, forțele patriotice au a- 
tacat convoaie de nave saigo
neze, avariind două vase. Peste 
70 de soldați inamici au fost 
scoși din luptă.

Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului dc Stat, Ci Pîn- 
fei, ministru ad-intern al afa
cerilor externe, și alte persoa
ne oficiale chineze au avut con
vorbiri cu delegația guverna
mentală irakiană, condusă de 
Abdel Khalek Al Samarrai, 
membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției și a) 
conducerii naționale .și regiona
le a partidului Baas, 
efectuează o vizită în R.P. Chi
neză, informează agenția Chi
na Nouă.

In Tanzania există în pre
zent peste 3 000 de așezări ță
rănești organizate pe principiul 
proprietății cooperatiste și a u- 
nirii muncii întregii colectivi
tăți, a declarat Rashidi Kawa- 
wa, vicepreședinte al Tanzani
ei. Aceste colectivități însumea
ză peste 1 milion dc țărani 
reuniți prin liberul consimță- 
mînt, reprezentând 6 la sută 
din populația țării. In statisti
cile oficiale se arată că 90 la 
6ută din populația Tanzaniei 
trăiește la sate.

care

•' Ploile inusonice căzute 
săptămîna trecută în mai mul
te regiuni din vestul Malaye- 
ziei au provocat mari inunda
ții. Potrivit unui purtător de 
cuvînt malayezian, 15 persoa
ne și-au pierdut viața, iar pa
gubele materiale sînt evaluate 
la mai multe milioane de do
lari. Au fost evacuate peste 
63 000 de persoane din zona si
nistrată.

£ Avionul de pasageri pe
ruan, dat dispărut in urmă cu 
citeva zile în partea de nord a 
țării, s-a prăbușit într-o zonă 
muntoasă greu accesibilă, s-a 
anunțai la Lima. La bordul a- 
vionului se aflau 86 de pasa
geri și cei 6 membri ai echi-

le Thanh Hoa și Quang Binh, 
provocînd numeroase victime 
în rîndul populației locale. In 
Thanh Hoa, subliniază declara
ția, avioanele americane au a- 
tacat spitalul și zona înconju
rătoare a capitalei provinciale.

Aceste acte de război au fost 
pedepsite cum se cuvine de că
tre forțele armate și populația 
locală, care au doborît. cinci a- 
vioane.

Declarația reliefează câ este 
vorba de grave acte de război 
ale imperialiștilor americani, 
de o violare a suveranității 
securității R.D. Vietnam, a an
gajamentelor asumate de S.U.A 
de a înceta complet bombarda
mentele împotriva Vietnamului 
de nord, de o sfidare la adresa 
opiniei publice mondiale care a 
condamnat cu severitate raidu
rile din 17 și 18 decembrie asu
pra R.D. Vietnam. Intensifica
rea atacurilor imperialiștilor a- 
mericani asupra R.D.V., arată, 
de asemenea, declarația, nu nu
mai că nu va permite agresori
lor americani să scape de în- 
frîngere în Vietnamul de sud, 
ci dimpotrivă, va accentua 
pierderile lor grele și va atrage 
asupra lor condamnarea și mai 
□uternică a opiniei publice.

Ministerul Afacerilor Externe 
ti R.D. Vietnam, se spune în 

încheierea declarației, condam
nă energic aceste acte de răz
boi și avertizează pe imperia
liștii americani că vor purta 
întreaga răspundere a conse
cințelor grave rezultînd din ac
tele lor de război.

diu la Seul
Un puternic incendiu a mis

tuit un hotel din Seul. 133 
persoane și-au pierdut viața, 
iar 60 au fost rănite. Incen
diul s-ar fi produs ca urmare 
a exploziei unei conducte de 
gaze și a căpătat proporții 
datorită lipsei mijloacelor de 
luptă contra incendiilor și a 
unor ieșiri de rezervă din hotel.

Pentru prima dată în 

lume
Televiziunea japoneză a în

ceput să transmită, pentru pri
ma dată in lume, un program 
stereofonic. Emisiunea poate fi 
recepționată, deocamdată, nu
mai de locuitorii capitalei.

Cei mai mari consuma

tori de ceai
Cei mai mari consumatori de 

ceai din lume s,-au dovedit a 
fi libienii. Anual, fiecare locu
itor consumă 4,55 kilograme 
ceai. Anglia ocupă locul al 
doilea in această privință, cu 
4,02 kilograme.

Nou model de „tractor 
al viitorului**

Inginerii și constructorii fir
mei japoneze „Kybota" lucrea
ză la punerea la punct a pro
totipului unui nou model de 
„tractor al viitoiului". Noul a- 
parat este dotat cu un motor 
de 25 C.P. și cu un sistem de 
conducere automată. Pe ecra
nele a două televizoare, con
ducătorul poate vedea ce se 
petrece în fața și in spatele 
tractorului.

Edward Kennedy — 
personalitatea democrata 

cea mai îndreptățită 
să aspire la funcția 

de președinte al S. (J. A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

— Potrivit rezultatelor unui re
cent sondaj Gallup, senatorul 
Edward Kennedy continuu să 
fie considerat de alegătorii ame
ricani drept personalitatea de
mocrată cea mai îndreptățită să 
aspire la funcția de președinte 
al S.U.A. Kennedy a obținut 
32 la sută din voturi, în timp 
ce pentru Edmund Muskic și 
Hubert Humphrey s-au pronun
țat 25 și, respectiv, 19 la sută 
din persoanele consultate.

In cazul în care Kennedy nu

va candida — el a anunțat, de 
altfel, în mod repetat, că are 
această intenție — principalii 
pretendenți la învestitura Parti
dului democrat ar fi Hubert 
Humphrey și Edmund Muskie. 
Un sondaj în CQre Edward 
Kennedy a fost exclus a pla
sat în frunte pe Humphrey, cu 
34 la sută din voturile expri
mate. Acesta a fost urmat de 
Edmund Muskic (31 la sută) și 
George McGovern și John Lind
say (cite opt la sută fiecare).

CUM VA ARATA MOSCOVA
In viitorul APROPIAT

Iarna la Leningrad
In timp ce in diferite zone 

ale Europei actualul sfirșit de 
an provoacă surprize prin tem
peraturile înalte, in portul ma
ritim al Leningradului spărgă
torul de gheață „Ivan Kruzen- 
șternu a inaugurat perioada 
navigației de iarnă.

In actuala perioadă de iar
nă - a 11-a care va caracte
riza activitatea portuară a Le
ningradului prin funcționare 
neîntreruptă, in tot cursul a- 
nului - instalațiile portului de 
la vărsarea Nevei vor rula cir
ca două milioane de tone de 
mărfuri.

MOSCOVA 27 (Agcrpres). — Un maximum 
dc confort pentru locuitori, o îmbinare ar
monioasă între vechi și nou — așa va arăta 
Moscova viitorului apropiat. In actualul cin
cinal (1971—1975) a început realizarea noului 
plan general de dezvoltare a Moscovei. In
tervalul acesta este numai o etapă a unui 
proces care se va încheia la sfîrșitul seco
lului.

Cum va arăta Moscova următorilor ani ?
Către mijlocul deceniului în curs, străzile 

și piețele centrale vor fi reconstruite. In locul 
clădirilor vechi și cu un stil arhitectonic 
comun vor fi înălțate clădiri dc pînă la 
25 dc etaje, care vor adăposti birourile ma
rilor întreprinderi moscovite și sute de mii 
de familii. Aceste clădiri moderne, construite 
din beton și sticlă, vor putea fi, deci, admi
rate alături dc monumentele arhitectonice 
vechi dc peste 800 de ani, adevărată istoric 
vie a Moscovei. In anii cincinalului, fondul 
de locuințe va crește cu aproximativ 600 000 
dc apartamente, în care se vor muta două 
milioane de locuitori. Apartamentele vor fi

realizate din prefabricate și se apreciază că 
numărul lor va contribui la rezolvarea ra
pidă a problemei locuințelor.

Rețeaua de transport în comun va fi or
ganizată în așa fel îneît din cel mai îndepărtat 
colț al Moscovei pînă în centru călătoria să 
nu dureze mai mult de 30 < * minute. In 
acest scop, o importanță prioritară se acordă 
dezvoltării metroului, ale cărui linii vor a- 
tinge la sfîrșilul cincinalului 170 de kilo
metri.

Capitala sovietică se pregătește și pentru 
a primi un număr considerabil de automo
bile proprietate personală. Pentru aceasta, se 
construiesc magistrale, centre dc dirijare au
tomată a fluxului, stații de deservire tehnică.

In anii cincinalului, la Moscova se vor con
strui zeci de noi școli, cinematografe, biblio
teci, peste 1 000 de magazine. Aerul capita
lei va fi supus mai puțin poluării, inerentă 
in marile aglomerări urbane, datorită noilor 
parcuri, precum și folosirii electricității în in
dustrie și pentru încălzirea locuințelor.

Rezervele de uraniu 
ale Nigerului

Nigerul se situează pe locul 
cinci in lume in privința rezer
velor de uraniu. Pentru extra
gerea și prelucrarea zăcămin
telor au fost create in țară do
uă companii — una cu capital 
francez, iar alta cu capital ja
ponez.

Cosițele fetelor din Ca
merun la Paris și 
Londra

De veacuri, tinerele aparți- 
nind tribului african Fulani din 
Camerun, obișnuiesc să poarte 
o pieptănătură formată dintr-o 
sută de cosițe împletite. In ul
tima vreme moda celor o sută 
de cosițe este intilnită tot 
mai frecvent in saloanele 
de coafură din Paris și Lon
dra. Ele sint insă pregătite 
dinainte din fire artificiale, fi
ind aplicate celei care dorește 
să le poarte.

Decesul celui mai în 
vîrstă locuitor al con
tinentului african

In nordul Kenyei a încetat 
din viață locuitorul Kare Owuor 
în virstă de 150 de ani. Owuor, 
fost conducător al tribului Luo, 
este considerat cel mai in vir- 
5lă locuitor al continentului a- 
frican și a avut 150 de copii 
și nepoți.
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