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> l’rimul an al actuahilui 
cincinal a marcat apariția pe 
harta economică a județului 
Argeș a 21 obiective indus
triale și capacități noi de 
producție, li uzinele de au

toturisme din Pitești, la uzina 
de mecanică Muscel din ( im- 
pulung, la fabrica dc motoa
re electrice din Pitești etc In 
aceeași perioadă au fost date 
in folosință numeroase con
strucții agrozootehnice, co
merciale. soc ial-culturalc și 
turistice printre care com
plexele inlcrcoopcratistc pen
tru creșterea puilor de In 
Leordeni și < oștești, pentru 
creșterea găinilor la Vălcni- 
Podgoria, pentru ingrășarea 
porcilor 1h Bradu.

+ In fabricile de mobilă 
aparținind Ministerului In
dustriei Lemnului a început 
producerea unui număr de 
100 <le modele noi de mobi
lii r. majoritatea prezentate la 
cel de-al V'-lea Pavilion de 
hui uri de consum. Noile crea
ții ale specialiștilor din uni
tățile de cercetare și din
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Un vast program de perfecționare a pregătirii cadrelor miniere

♦ In cartierul „Republicii*1 
din Baia Marc, in zona noi
lor ansambluri de locuințe, a 
fost inaugurat marți spitalul 
general municipal — o con
strucție modernă, cu 12 ni
vele.

Deservit de circa 1 200 <lc 
cadre mcdico-sanitarc, spita
lul arc numeroase secții de 
specialitate, cabinete de boli 
interne, cardiologie, chirurgie, 
O.R.L., reumatologie, neurolo
gie, psihiatric etc. dotate cu 
aparatură modernă. Pe lingă 
spital funcționează, de ase
menea, policlinici pentru a- 
dulți și copii.

combinate se 
prin(r-o linie 
grad ridicol 
funcționalități 
comparație cu i 
se utilizează o 
gală de mase plastice, acce
sorii metalice, precum și »i- 
nele materiale superioare <ic 
finisare.

caracterizează 
modernă, un 

de confort și 
multiple. In 

anii prcccdenți. 
> gamă mni bo-

♦ La crescătoria de ani
male cu blănuri fine din ca
drul Stațiunii experimentale 
zootehnice clin Tg. Mureș, 
crescătorie amenajată in pă
durea Livczeni, se întreprind 
studii de aclimatizare și a- 
daptare la mediu a unor spe
cii provenite din zonele nor
dice și dc creștere a lor prin

Interviu cu

ing. OH. GIUCLE*
director tehnic

cercetare-dezvoltare

Centrala cărbunelui Petroșani

♦ Ce evoluție structurală s-a produs pe planul calificării la minele din 
Valea Jiului ? Cum a acționat conducerea Centralei cărbunelui pentru 
transpunerea în viată a legii privitoare la perfecționarea cadrelor ? ♦ Un 
program la scara perspectivei: 6 000 salariați ai C.C.P. vor trece anual prin 
cursurile de reciclare Reciclarea și reușita experimentării programului 
de 6 ore la fronturile de lucru din subteran.

autoutilare

sistem industrial. Încă din 
primele zile ele anului aici 
a început .recoltarea" prin 
selecție, a primelor blănuri 
fine dc nurci, nutrii, vulpi 
platinate, albastre și argintii, 
in cursul acestui an vot ii 
expediate la Tg. Mureș unor 
unități specializate dc pre
lucrare peste Ulii» de astfel 
de blănuri.

♦ Din dorința de a (nins- << 
mile generațiilor viitoare 
meșteșugul modelării lutului 
pe care l-a deprins din bă- z< 

, trîni și l-a înnobilat cu fa- V 
lentul lui remarcabil, arlis- ?< 
tul popular Constantin Coli- V 
baba din Rădăuți, ale căi 
lucrări de 
cunoscute 
pe multe meridiane ale 
mii. a inițiat pe lingă atelie
rul său, un 
de ceramică pentru pionieri 
și elevi. Sub îndrumarea o- 
Iarului 
cursanți

ir ui 
ceramică au făcut 
aceste meleaguri 

lu-

interesant cerc

bucovinean, tinerii <<
primesc noțiuni in J»;

tehnica ceramicii, urmînd ca 
mai tîrziu să deprindă (ai- zz
nclc îmbinării culorilor, gra- 
filării, meșteșugul desenului z)
pc vase*, precum si al arderi» z?
in cuptor. SS

La sfirșitul cursurilor, cele zz 
mai reușite obiecte realizate 
dc membrii cercului vor fi Z< 
expuse la Casa orășenească S> 
dc cultură. ccl

(Agcrprcs)

Importanta acțiune a reciclă
rii inițiată de conducerea parti
dului, afectează profund viața 
economică și socială a țarii, dînd 
impuls perfecționării activității 
In toate domeniile. Pentru a 
informa cititorii ziarului nos
tru asupra preocupărilor pe ca
re le are în această direcție 
conducerea Centralei cărbune
lui Petroșani — unitatea econo
mică cu cea mai 
dere in
— am s 
varășului ing. GHEORGHE 
G1UCLEA. director tehnic cu 
probleme de cercetare-dezvolta
re în Centrală. Publicăm mai 
ps răspunsurile domniei sale la 
întrebările redacției.

mare pon- 
economia Văii Jiului 

solicitat un interviu to- 
ing.

RECICLARE A, 
ridicarea permanentă 

a calificării — 
cerința obiectiva

mai important în cadrul preo
cupărilor noastre.

ÎNTREBARE : Dar la ni
velul exploatărilor miniere 
și celorlalte unități aparți- 
nînd Centralei, 
reciclarea de 
venită ?

se bucură 
atentia cu-

aniiÎNTREBARE : In 
construcției socialiste indus
tria minieră din Valea Jiu
lui și-a schimbat radical 
fizionomia in sensul crește
rii gradului dc mecanizare, 
modernizării proceselor teh
nologice de extracție, îmbu
nătățirii organizării pro
ducției și a muncii. Ce 
evoluție structurală s-a pe
trecut în această perioadă 
la minele din bazinul nos
tru pe planul calificării ?

RĂSPUNS : Schimbările inter
venite în anii construcției so
cialiste în fizionomia industriei 
miniere din Valea Jiului — în
deosebi cele legate de crește
rea gradului de mecanizare — 
au modificat, evident, în mod 
esențial structura calificării sa
lariaților noștri, 
mineritul dar nici minerii 
mai sînt ceea ce 
sau cu 30 de ani în urmă. O 
importantă modificare în struc
tura tehnologiei de extracție o 
reprezintă creșterea ponderii a- 
batajelor frontale (care asigură 
de pe acum 53 la sută din pro
ducția totală de cărbune a ba
zinului i în detrimentul abata
jelor cameră, creîndu-se astfel 
condiții pentru extinderea me
canizării operațiilor de susține
re, tăiere și încărcare. La ora 
actuală, 45 la sută din produc
ția de cărbune a Văii Jiului 
este extrasă din abataje cu sus
ținere metalică, ponderea căr
bunelui extras prin tăiere me
canizată a crescut la 20 la sută, 
Iar încărcarea mecanizată la 
înaintări, la 75 la sută.

Această evoluție a proceselor 
tehnologice a determinat și de
termină modificări structurale

Așadar, nici 
nu 

erau cu 20

pe planul calificării. Dacă în 
ticcut minerul era un simplu 
muncitor manual care se folo
sea doar de cîteva mijloace de 
muncă primitive, astăzi el a de
venit un om cu calificare com
plexă, necesitînd cunoștințe te
meinice din mai multe meserii. 
Dar, vorbind de structură vreau 
să citez cîteva cifre care mi se 
par edificatoare. Față de anul 
1965 numărul muncitorilor cali
ficați din subteran- este mai ma
re cu 16 la sută, creșterea ce
lor calificați la principalele me
serii fiind următoarea : mineri 
categoria V-a — 23 la sută, e- 
lectro-lâcătuși 16 la sută, meca
nici mașiniști — 30 la sută. In 
același timp ponderea minerilor 
categoria a IlI-a (vagonetari) a 
scăzut cu 16 la sută. Se obser
vă, deci, o continuă orgștertT' a 
ponderii personalului calificat.

Un element esențial îl con
stituie însă, faptul că în con
cepția actuală, prin noțiunea de 
muncitor miner calificat, înțe
legem un om capabil să mî- 
nuiască elemente de tehnică 
modernă, mașini de tăiat, de 
încărcat și chiar complexe me
canizate. Legat de aceste cerin- 

■țe am introdus deja în însăși 
profilul școlilor de pregătire a 
minerilor, calificarea în meseria 
de miner mecanizator.

ÎNTREBARE: De la a- 
doptarea legii cu privire la 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste a trecut 
suficient timp pentru a pu
tea încerca să facem un 
scurt bilanț al rezultatelor 
obținute. Ce au vizat în 
principal măsurile luate de 
conducerea Centralei cărbu
nelui pe baza amintitei legi? 
Cum apreciați ceea ce s-a 
realizat pînă acum ?

RĂSPUNS: Conducerea 
tralei a acționat operativ 
tru aplicarea prevederilor 
amintite luînd măsuri pentru

Cen- 
pen- 
legii

organizarea unor forme de pre
gătire profesională, care în anul 
1971 au cuprins aproape 2 700 
salariați. Prin aceste forme de 
pregătire s-a urmărit în prin
cipal împrospătarea și îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale 
pe diverse meserii ale salaria- 
ților — atît muncitori cît și ca
dre de conducere —, însușirea 
unor metode și procedee moder
ne de conducere și organizare 
a producției, specializarea în 
anumite meserii specifice indus
triei miniere.

O acțiune foarte importantă, 
după părerea noastră, am des- 
fășurat-o în scopul pregătirii ca
drelor cu sarcinile ce le revin 
în domeniul protecției muncii. 
Practic, toate cadrele inginerești 
au trecut prin această formă 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale într-un curs orga
nizat la nivelul Centralei cu 
scoaterea din producție, care a 
cuprins atît inginerii mineri 
cît și inginerii electromecanici. 
In același timp s-a acordat a- 
tenție ridicării calificării maiș
trilor prin cursuri cu caracter 
similar, organizate in cadrul ex
ploatărilor miniere. Ca un e- 
lement pozitiv aș adăuga aici 
contribuția pe care au adus-o 
specialiștii din Centrală la reu
șita acestei acțiuni.

Toate acestea ni se par bune, 
dar dacă este vorba să rapor
tăm ceea ce am făcut la ne
cesități, la cerințele de viitor, 
ca să fim realiști, trebuie să 
apreciem că în anul la care 
ne-am referit nu s-a făcut în
deajuns din ceea ce se impu
nea. Ca să dau și un exemplu 
în acest sens, aș menționa doar 
faptul că numărul de 2 700 sa
lariați trecuți prin diferite for
me de ridicare a calificării, re
prezintă abia jumătate din ceea 
ce trebuie să realizăm ca sar
cină anuală în anii ce urmează 
din actualul cincinal. Acestei 
probleme va trebui, în consecin
ță, să-i acordăm un loc mult

RĂSPUNS i Din 
personal, se poate 
majoritatea unităților 
există o preocupare bună în 
acest sens. In afară de reali
zarea planului de calificare și 
perfecționare, care la nivelul ex
ploatărilor a cuprins 1 300 sa- 
lariați, în aceste unități au fost 
reciclați prin cursuri profilate 
pe probleme de protecție a 
muncii — despre care am a- 
mintit în răspunsul la întreba
rea anterioară — aproape 1 000 
maiștri și tehnicieni. Din stu
diul pe care l-am întreprins 
rezultă necesitatea , ca această 
acțiune să fie coordonată la ni
velul* exploatărilor de un orgait 
de specialitate? Atenție, preocu
pare există, însă acțiunile în
treprinse trebuiesc mai concret 
organizate și coordonate.

cîte cunosc 
spune că in 

noastre

ÎNTREBARE : Ce fenome
ne negative frineazâ sau ar 
putea să frînezc această ac
țiune ?

RĂSPUNS i In parte acestea 
se desprind din cele arătate 
pînă acum. Totuși ceea ce ne 
cauzează — după părerea mea 
— cele mai mari greutăți în 
această direcție este fluctua
ția personalului. Noi calificăm, 
perfecționăm, ridicăm în per
manență nivelul pregătirii pro
fesionale a salariaților noștri 
dar în condițiile cînd o parte 
din aceștia pleacă, problema nu 
este rezolvată, nu reușim să ob
ținem rezultatele pe care ni 
le-am propus. Pentru a deter
mina ca programul de perfec
ționare să-și dea mai plenar 
roadele, trebuie să frînăm feno
menul fluctuației.

ÎNTREBARE: In cuvin- 
tarea rostită la plenara C.C. 
al P.C.R. din 10—11 februa
rie 1971, ca și în cuvîntă- 
rile rostite cu alte prile
juri, tovarășul Nicolae 
Ccau.șcscu, subliniind nece
sitatea ridicării calificării,

interviu realizat de
C. MAGDALIN

(Continuare în pag. a 3-a)

linia îmbogățirii dotării 
autoutilare, sarcină iz- 

vorită din directivele condu
cerii de partid, la Preparația 
Lupeni se obțin succese remar
cabile.

Fluxul tehnologic dc prepa
rare a cărbunelui din materia 
brută ce vine din mină presu
pune — într-una din faze — 
egutarea. desecarea produsului 
de apă.

In condițiile în care pentru 
preparația Lupeni pe anul 
'“"2 s-a sistat importul coșu
rilor centrifuge orizontale cu 
care s-a lucrat pînă acum, a 
fost necesară intervenția 
lectivului. 
concretizat 
borarc a 
mijloacele .
de întreținere. Măsura impusă 
a necesitat crearea unui dispo
zitiv specia], necesar confec
ționării coșurilor — instalație 
complexă concepută și rea
lizată de colectivul unității.

Pînă acum s-a reușit pro
ducerea a 4 coșuri. Aceste co
șuri funcționează ireproșabil, 
obținîndu-se rezultate similare 
cu ale celor care se importau. 
Se prevede realizarea unor 
economii de 14 500 lei valută 
pentiju fiecare coș.

191

co
s-aIn acest sens, 

o metodă de ela- 
acestor coșuri prin 
proprii ale secției

ciclul

PROGRAMUL 
DE 6 ORE 

la fronturile de lucru 
din subteran

productiv
o

ritmicitate
neabătută

Intr-o scurtă discuție purtată 
„între schimburi", inginerul 
Silvestru Popescu, locțiitor

șefului sectorului III de la E.M 
Lonea. îmi spunea că. în urma 
introducerii programului de 
lucru redus în subteran, s-a 
constatat că minerul la front 
intră în ritmul normal dc lu
cru cam după aceeași perioadă 
ca și în schimbul de 8 orc. Or. 
trecînd la schimbul de 6 ore. 
timpul de acomodare se cere 
micșorat pentru a fi posibilă 
realizarea întocmai a ciclului 
prevăzut, a norme: dc lucru 
care, după cum se știe, n-a 
fost modificată, adică... redusă. 
Minerul trebuie să f:c conști
ent că în actuala conjunctură, 
accelerarea execuției operații
lor la front, reducerea timpilor 
neproductivi, sînt condiții sine 
qua non ale îndeplinirii ritmi
ce a ciclului, a realizării nor
mei și, implicit, a cîștigului. 
Că-i nevoie să existe o aceeași 
optică, în sensul specificat, nu

mai încape nici o îndoială. Ia
tă dc ce munca cu omul trebu
ie să aibă o mai mare eficien
ța decît pînă acum și. în aceas
tă privință, organizațiile de 
sindicat și U.T.C., sub dire-, ta 
îndrumare a comitetului do 
partid al minei, au un cuvini 
hotărî tor de spus. încă de la 
.debutul" în acest al doilea an 
al cincinalului actual se im
pune manifestarea deplină a 
unei asemenea unanimități rod
nice de vederi, deoarece numai 
în felul acesta cele 6 ore ale 
schimbului din subteran vor 
constitui, intr-adevăr, lucru e- 
fectiv, acoperitor al ritmicită
ții dorite.

Se pare că la mina Lonea, 
activitatea în această direcție 
a început să aibă substanțiali
tate. Acolo unde a fost cazul, 
șefii de schimb. împreună cu 
tot schimbul, au fost convocați 
la conducerea sectorului și s-au 
discutai rezultatele slabe și 
măsurile care se cuvin între
prinse grabnic pentru îndreo- 
tarea situației nefavora! e. 
pentru înlăturarea tuturor de
ficiențelor. în scopul onotării 
ritmice a randamentului p’-ni- 
ficat. De exemplu, au fost che
mate. recent, două schimburi de 
la abatajul cameră nr. 64. s-au 
dezbătut în mod amănunțit 
problemele mai acute și. după 
puțin t’mp, chiar, s-a și văzut 
efectul pozitiv al intervenției. 
La abatajul frontal nr. 63 s-a 
observat, la un moment dat. o 
slabă preocupare din partea șe
fului de brigadă. Ton Solovan 
și a șefilor de schimb Ton Da- 
bega și Dumitru Botileami pen
tru îndeplinirea îndatoririlor 
ce le revin și atunci comitetul

Foto: I. LICIU

{Continuare in pag a .7-a l
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1971—1972, ani de maturizare

suferă f<
popularizarea cărții

ma-
■poLitico-cultural- 

fost salutar 
experiență de 
organizat nu

Secretarul comitetului de 
partid al minei Lonca. An
drei Colda, intr-un viu dialog 
cu o parte din ortacii mine
rului Marin Ciubăr, înainte 
de intrarea in .șut.

OSPATARUL

a economiei românești»

De-ar fi fost

(Continuare in pag. a 3-a)

Foto: Ion LEONARD

U.U.M.P.: Strungarul Ion 
Almășan și ucenicul I. Pro
dan in timpul execuției u- 
nei operații de strunjire.

Z Multa, mult
padă... De sute și 
de zile ne-am obișnuit 
cu ea, în anotimpul 

sfirșitului și începutului de an. 
S-au obișnuit și-ai noștri prunci 
să meargă la săniuș, la schi, la 
patinaj. E... ca aerul gliei noas
tre străbune, necesară zbur
dălniciei. căci aduce noutate 
și candoare fiecăruia. Și to
tuși zăpada lipsește. Cîte 
lancolii, cîți nervi ! Cile 
ranțe irosite-n zadar ? Iar, 
GANȚA. da, VACANȚA, 
că nu a avut tot farmecul ei.

Deziderate în popularizarea
acțiunilor culturale

Aminteam și cu alte ocazii 
că una din marile deficiențe 
ale cluburilor. ale consiliilor 
lor de conducere este tocmai 
slaba popularizare a acțiunilor 
ce le întreprind.

Să nu confundăm cluburile 
cu „locuri unde nu se întîmplă 
nimic* — spunea un partici
pant la o dezbatere a directo
rilor de cluburi — pornind nu
mai de la faptul că se face o 
mai mică popularizare.

.Intr-adevăr I Nu vom porni 
numai de aici, ci și de la fap
tul că actuala vizuală și 
auditivă. în favoarea aces
tor manifestări, se face la 
întîmplare, sporadic, ncgîndit. 
deci neeficient. Putem concepe 
o acțiune bine gîndilă și pre
gătită fără o popularizare pe 
măsură ? Se poate oare astfel 
interpreta această „timiditate?* 
Pentru că nu putem da credit 
argumentelor de tipul „tipogra
fia", „prevederi bugetare* ele. 
Timiditățile acestea nu oglin
desc decît niște acțiuni gindite 
și făcute haotic, dînd senzația 
incompetenței și neîncadrării.

Oare putem vorbi de întîrzi-

eri tipografice, ca în cazul 
clubului din Petrila, cînd se 
întocmește la fiecare sfîrșit de 
an un plan de acțiune pentru 
anul viitor și, deci, manifestă
rile se cunosc în mare de a- 
tunci ?

Mai putem vorbi de bugete, 
cînd directorii sînt obligați să 
participe la defalcarea lor ? De 
ce se mai vehiculează încă la 
Lonea ideea afișului scris de 
mînă, improvizat? Indiscutabil 
că în practică se ivesc situații 
cînd sinlein obligați să apelăm 
la ele, dur să nu facem din a- 
ceasta o metodă.

Pe linia propagandei 
nifestărilor 
educative a 
schimbul de 
la Vulcan, 
cu mult timp în urmă. In acest 
sens credem că ar fi bine ve
nit din partea Casei de cultură 
din Petroșani, ca centru meto
dic al Văii, să prevadă perio
dic asemenea înlîlniri, care 
prin conținutul lor să devină 
adevărate modele in activitatea 
viitoare..

Faptul cu la clubul din Vul-

can s-au făcut și panouri ilus
trative ale activității unor artiști 
amatori e un lucru bun, o for
mulă personală de populariza
re a acțiunilor Și a oamenilor, 
dar nu este cazul să ne oprim 
aici.

La Aninoasa, 
mult ....
poate în primul rînd din lipsa 
unui bibliotecar salariat, deși 
există un fond de 20 mii cărți 
— în timp ce la Uricani există 
încă probleme ridicate de mu
tarea clubului în casă nouă, 
ceea ce a dus la slăbirea preo
cupărilor în domeniul la care 
ne referim. Lupeniul are o bu
nă popularizare a cărții, dar 
restul acțiunilor se cam negli
jează.

Cluburile sînt frecventate de 
oameni cu diverse pasiuni, cu 
diverse preocupări extraprofe- 
s iniile. Tocmai de aceea, ști
rea culturală — difuzată pe 
toate căile. în mod intensiv și 
în primul rînd. calitativ — are 
obligația să prevadă și viitorul

I. MIRCEA
(Continuare in pag. a 3-a)

Pe'scurt : mă aflam intr-un restaurant așa-zis de clasa 
intiia, cerusem un pahar de .boholt“, o listă de bucale și 
priveam, măcinat de ginduri, fața energică, de autentic con
sul roman, a ospătarului tinăr, mic și țeapăn, li urmăream, 
vădit derutat, mișcările sacadate, ordonate, egale și pu-mi 
venea să cred că am in față același personaj subminat de 
mari confuzii și dotat, ca și sănătoșii dini de lux, cu „sim
țul" cunoașterii integrale a barierelor sociale, despre care 
citisem ceva, cindva. intr-un reportaj din Cluj al prozato
rului Constantin Țoiu. Nici o nuanță, cit de insignifiantă, 
din batjocura pseudo-fină a celor .de sus" nu se desprin
dea de pe fața doar aparent insensibilă a eroului acestor

notații, aflat vizavi de-o clientelă care excludea, din capul 
locului, forțarea obișnuitelor plecăciuni... Eram intr-o an
chetă șijntrasem — destul de armonios, cred eu — in con
diția omului simplu, a minerului abia ieșit din șut, nu mă 
eschivasem nici măcar de la „monopolul cu sirop* adecuat 
hainelor ponosite pe care le purtam. Departe de mine inten
ția de a... dovedi cuiva că .haina face pe om". N-am crezut 
și nici n-o să cred vreodată in această .butadă" roasă de 
t reme. Pătrunsesem in acel local cu alte scopuri, total di
ferite, dar nu mă puteam abține să caut și să observ, spre 
a combate, superioara îngăduință a celor ce-și închipuie că 
oamenii, consumatorii sînt la cheremul lor absolut. In spe
cial cei de condiție mai .roasă", in fața cărora aroganța 
unor chelneri capătă o deschidere maximă!... Nimic, insă .' 
Nici urmă de aroganță... 11 priveam, pe sub o încruntare 
neverosimilă — și cred că semănăm aidoma unui personaj al 
lui Renoir, cu ochii mijiți de plăcerea curiozității și a sus
piciunii — și așteptam înfrigurat să-l înfrunt vehement, să-l 
fac să înțeleagă, odată pentru totdeauna, cît este de uzat 
și de morbid vechiul criteriu de împărțire a oamenilor, în 
fața căruia unii încă se înclină. Inutilă așteptare.1 Chelne
rul „meu* (îmi place nespus să-l numesc așa, măcar pentru 
ti-l deosebi de cel al prozatorului sus-amintit) era din calc 
afară de atent și afabil, preocupat, responsabil. Cu toți clien- 
ții — acelaș. Dacă n-ar fi fost așa i-aș fi dat un .ciubuc" 
peste dublul notei de consumație ca să-l fac să-și îndoaie 
spinarea... l-am mulțumit insă...

l-am sirius mina la plecare și nu înțelegea de ce. Ți-am 
explicat acum, tinere ospătar. Și-ți mai mulțumesc o dată.

V. TEODORESCU
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Steagul roșu MlEHCI'RI 12 IANUARIE 1972

ani de maturizare^ 
ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

I
! S-A IMPĂMlNTENIT TRADIȚIA CA FIE- 

I CARE AN NOU SÂ-L DEPĂȘEASCĂ PE PRE- 
j CEDENTUL ÎN REALIZĂRI SUB TOATE AS- 

| PECTELE SOCIAL-ECONOMICE. PE FUN
DALUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIO
NALE, VIAȚA NOASTRĂ, A TUTUROR A DE- 
VENIT MEREU MAI BUNĂ. DE LA UN AN 
LA ALTUL S-A PRODUS MAI MULT ME
TAL. MAI MULT CĂRBUNE, ENERGIE E- 
LECTRICĂ, TRACTOARE ȘI AUTOCAMIOA
NE. APARATE $1 MOTOARE, ÎNGRĂȘĂ
MINTE CHIMICE, BUNURI DE CONSUM.

ANUL 1971, PRIMUL DIN ACEST CINCI
NAL SE ÎNSCRIE DIN TOATE ACESTE 
PUNCTE DE VEDERE CU REMARCABILE

BIRUINȚE. ANUL IN CARE AM PĂȘIT DE 
CURÎND, AL DOILEA AL CINCINALULUI. 
VA MARCA FĂRĂ ÎNDOIALA UN NOU ȘI 
SUBSTANȚIAL PAS ÎNAINTE ÎN~MATI ’ KI- 
ZAREA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI, PRODUCI 
ȚIA INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLA VoFlF 
R EG ISTRA MARI RITMURI DE DEZVOLTA
RE, UNELE DIN ELE SUPERIOARE RITMU
RILOR DE DEZVOLTARE PREVĂZUTE DE 
CINCINAL ȘI DE DIRECTIVELE CONGRE
SULUI AL X-LEA AL P.C.R._

ÎN PAGINA DE FAȚĂ ÎNCERCĂM SĂ 
ILUSTRĂM PRIN CIFRE, GRAFICEȘ1 IMA
GINI CE ÎNSEAMNĂ PENTRU ECONOMIA 
ȚARII ANII 1971—1972.
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PRODUCȚIA

1971’ ' ' primul an al cincinalului în desfășu
rare, s-a încheiat cu un bilanț remarcabil pen
tru industria României socialiste.

— In raport cu realizările lui 1970, acest an

a adus o creștere de 11,2 la sută a producției 
industriale.

— Suma valorilor suplimentare obținute pes
te prevederile planului se ridică la cifra de 7 
miliarde lei.

Un bogat program
de investiții

Productivitatea 
muncii

1971

1972

75.8 miliarde Ici, din t are :
42.8 miliarde Ici in industrie

87 miliarde lei, din ' arc :
52 miliarde Ici în industrie
10,3 miliarde Ici în agricultură

Indicatori 
generali 
ai economiei 
naționale

In 1971 față de 1970 venitul 
național a crescut cu 12 la 
sută. In 1972 venitul națio
nal va crește cu 11—12 la 
sută față de 1971.

In repartizarea venitu
lui național se menține in 
1972 rata de 31.8 la sută a 
acumulării, stabilită prin pla
nul cincinal și se prevede o 
folosire mai eficientă a fon
durilor alocate.

Excedent bugetar 1970 — 
2,4 miliarde lei.

Excedent bugetar 1971 — 
5,3 miliarde lei.

1071■ • ■ Productivitatea muncii sociale a fost cu II Ia
sută mai mare ca in 1970;

1072• "■ Productivitatea muncii in industrie va crește cu 
4 la sută față de 1971;

— Pe întreaga industrie, productivitatea muncii în 1971 
este cu 6 la sută mai mare ca in 1970.

Reducerea 
simțitoare 

a cheltuielilor 
materiale 

de producție
Economiile obținute prin reducerea cheJtuie- 

ilor de producție vor reprezenta în 1972 a- 
proape 4 miliarde lei;

— Cheltuielile materiale de producție în in
dustria republicană se vor reduce în 1972 cu 
2,8 la sută;

— In totalul cheltuielilor de producție, pon
derea cheltuielilor materiale va scădea în 1972 
la 57,4 la sută față de 58.8 la sulă în 1971.

NOI LOCURI 
DE MUNCĂ

— In 1971 au fost create 250 000 noi locuri 
de muncă;

— In 1972 vor fi pregătiți _'40 0U0 de mun
citori, adică de două ori mai mulți decît în 
1970:

— Numărul salanaților va crește în 1972 cu 
20>000 comparativ cu anul 1971.

V olumul 
ele mărfuri 
distribuite 
către 
populație

Un indicator al cit-șlerii nivelului de trai» 
volumul desfacerii dc mărfuri către populație. 
In 1971 el a fost cu aproape 9 miliarde lei mai 
mare ca în 1970. S-au vîndut cu i

8,8 la sută mai multă carne;
10 ia sută mai mult zahăr;
23.7 la sută mai multe ouă;
30 la sută mai mulți cartofi:
14 la sulă mai multe confecții.
In 1972 valoarea vlnzărilor de mărfuri către 

populație va fi de 108,8 miliarde lei. Față 
de realizările anului trecut, se prevăd creș
teri de i

10 la sută la carne: !
26 la sulă la lapte:
16 la sută la brînzeturi:
25 la sută la unt:
7 la sută la zahăr.

1972 va însemna o nouă treaptă cîștigată 

pe verticala afirmării prin :
— menținerea unui ritm mediu anual de eres-

tere a producției de 11 la sută;
_ asigurarea a 45 la sută din sporul de pro

ducție ca urmare a unei mai eficiente exploatări 
a capacităților existente.
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AGRICOLI URA ÎN DINAMICA
permanentă

* ' * * — Ceo moi more producție de la in- 
chee<eo cooperoti/izării
• creștere de 29 Io sulă fotă de 1970 ;
$ 18 Io sută moi mult decit realizările me

dii ale cincinalului trecut ;

1972; — O producție vegetolo cu 21 la sută 
moi mare ca in 1971 ; o producție animalieră 
cu 17 Io sută mai mare ca in 1971.
- Industria contribuie activ Io dezvoltarea o- 

griculturii osigurind :
• '.13,6 mii tractoare și 4 450 combine auto-

LUioreo Io tondul cenbol ol stolului o unor 
cantități sporite de produse vegetale și animale 
a permis satisfacerea in moi more măsura o ce
rințelor populoției cu produse ogroolimentaro 
și q. industriei cu materii prime.

3 1050.7 mii tone îngrășăminte.
- Condițiile naturale nu trebuie să influențe

ze ■ în rău producția agricolă ; in 1972 se vor e- 
x<i cuta următoarele lucrări :

Irigații pe 193.7 mii hectore.
Îndiguiri - desecări pe 109,4 mii hectore; 
Combaterea eroziunii solului pe o supra- 

iș-ță de 56,5 mii ho.

" I ■■■■■■■—■ -------------------- —--------------- -  ’

Recomandăm propagandiștilor și a- ne în pagina de față în expunerile și 
gitatorilor să folosească datele cuprin- convorbirile lor.

| De la bugetul jam,
{ Bugetul dc stat al Republicii Socialiste România pe

Ianul 1972 stabilește pentru finanțarea acțiunilor social-cul- 
turale și a științei :

1 42 620 000 000 lei. cu 1 miliarde mai mult decît in 1971.
In 1972 capacitatea grădinițclor-cămin și a caselor de

t copii va fi sporită cu peste 17 000 de locuri.

pentru stăpînii ei
— Numai din fondurile centralizate se vor construi 

2 1)00 săli de clasă, 15 600 locuri in internate școlare și că
mine studențești, vor fi puse in funcțiune spații noi pentru 
mvațămint cu o suprafață de 66 200 mp.

— Cultura, arta, știința vor beneficia în 1972 de alocații 
•le la buget în valoare de 3,53 miliarde lei.

participant
activ și beneficiar de frunte

al tuturor transformărilor înnoitoare
- In 1972 producția globală industrială a municipiului va 

spori față de anul 1971 cu cel puțin 5,1 la sută ;
- Producția de cărbune brut extras va crește cu 6,6 la sută, 

iar cea de cărbune net cu 8,7 la sută ;
— Volumul de investiții va spori cu 17,2 la sută. Vor fi ter

minate construcțiile noului complex școlar al Liceului industrial 
din Petroșani, creșa-grădiniță cu 360 de locuri din orașul Pe- 
trila.

@ In anul 1972 producția de utilaje realizată la U.U.M.P. 
pentru exploatările miniere din bazin va crește față de anul 
precedent cu 9,4 la sută, iar producția de stilpi de abataj va 
spori cu 46 la sută ;

• In acest an, pentru prima oară, in Valea Jiului se vot 
produce circa 20 de lipodimensiuni de elemenți de automatiza
re, remarcindu-se in acest sens aparatura de structură electro
nică ;

@ In ce-1 de-al doilea an a) cincinalului, la I.C.P.M.H. se 
vor cheltui pentru cercetare și proiectare peste 9 milioane lei ; 
producția de siilpi de abataj va crește cu 46 la sută ;

© Volumul lucrărilor de construcție executate in vederea 
electrificării tronsonului de cale ferată ce străbate municipiul 
va fi in 1972 cu 45 la sută mai mare față de anul trecut.

- Se vor construi și da in folosință peste 800 noi aparta
mente, hotelurile-restaurant „Gambrinus" și „Valea de Peșli“ 
etc.
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t ricani. Față in față : natura darnică in frumuseți șî urbanism... pc aceeași măsurii.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Primul concurs al anului
In y.ilele de I) și 9 ianua

rie, pîrtîîle din masivul Pa- 
«Jng au găzduit primul con
curs de schi al anului, orgn- 
nîzat de C.J.E.F.S. Hunedoara, 
< u sprijinul comisiei municâ- 
pale și al cadrelor de specia
litate de la Școala sportivă 
•Ytnoșani.

Faptul că au participat, Ja 
aceste Întreceri, un număr de 
60 dc concurenți, aparent ar 
trebui s£ bucure, însă, verifi- 
cind foile de arbitraj, reiese 
că doar cinci concurenți apar
țin asociațiilor sportive din 
întreprinderi și instituții (Pa- 
ringul Petroșani, Voința Pe
troșani și Energia Paroșcni 
<u cile un concurent și Mine
rul lAipenî — 2 concurenți), res
tul de 45 aparținind Școlii 
sportive. Pe bună dreptate, 
sc pune întrebarea : cum de 
s-a ajuns la această situație. 
In secții de schi cu vechi tra
diții și rezultate bune pe plan 
fudețan și chiar național ? Es
te foarte adevărat, acest con
curs c coincis cu un... început

dc un și asociațiile sportive 
amintite mai sus nu au bene
ficiat încă de nici un fel de 
alocații din partea sindicate
lor respective, însă... tare ne 
temem câ această situație se 
va repeta și în luna viitoare, 
cînd vor avea loc întreceri o- 
ficiale, prevăzute în calendar 1

Să sperăm, însă, că nu se va 
repeta această situație și con
ducerile asociațiilor sportive se 
vor îngriji de asigurarea fon
durilor necesare pentru a crea 
condițiile ce se cuvin spor
tivilor participant.

Iată rezultatele înregistrate 
în concursul inaugurai : slalom 
special, juniori : 1. Mihai Mâ
nu 2. .Andrei Laszlo 3. Andrei 
Balint, toți de la Școala spor
tivă ; seniori I : Victor Mihuț 
2. Aurel Costinaș, ambii de 
la Școala sportivă, locul 3 re-

venindu-i cunoscutului schior 
Alexandru Acs, de la Voința 
Petroșani ; junioare mici ; 1.
Odile Krachtus 2. Vergii ia Co- 
man, ambele de la Școala spor- 
iva ; slalom spccinl copii, ca

tegoria I, băieți : 1. Emil Safta
2. Petru Lvurl 3. Alin Suclu, 
Școala sportivă ; fele : 1. Do
rina Pop 2. Tudith Kacser — 
ambele dc la Școala sportivă ; 
■ alegoria a Il-a, băieți: 1. Io
sif Krachtus 2. Francisc Nemeș
3. Adrian Coșcreanu — toți 
de la Școala sportivă; fete:
1. Erika Peter 2. Rozalia Ee- 
seli 3. Nelida Vele iov, toate de 
la Școala sportivă : categoria a 
Ill-a băieți : 1. Vasile Nicu
2. Roland Balint 3. Nicolae Da
rie — toți dc la Școala sporti
vă ; fete: 1. Odile Krachtus 2. 
Vergilia Comun ; fond 2,5 km, 
copii: Iosif Buga; 5 km,
juniori ; loan Radulescu ; 10
km seniori: loan Magheru.

Câștigătorilor le-au fost acor
date diplome.

Staicu bALOI

■II.mergem

a :

VREMEA
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£
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4 CASA DE CULTURA 
l’IIHOSAXl. Ora 
mică dezbatere 
Sistemul muncii | 
cultural-educative

î 17. sala 
pe tema : 
politice și 
dc masă.

i

+ TEATRUI
„VALEA JIULUI
bului Pctrila, ora 19. spec
tacol cu piesa ....Eseu" dc T.
Mușatescu.
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12 ianuarie

Soarele răsare la oi 
și apune lo ora 16,5 
trecute din 
râmase

IA EMINENTE
I860 — A

Pumnul, cărturar, participant 
la revoluția din 1848 în 
Transilvania (n. 18JR); 1876 
— S-a născut scriitorul Ja< k 
London (m. 1916).

I I NI MATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Nnirm- 

Voi sări din nou peste 
c; Republica : Prea 
PETRII A n 116 
m; LONEA — Mine

rul : Vulpile și sorit eii; VI I. 
CAN: Moartea filaMistnlui: 
PAROSENI t.v contra 
dragostei; LUPI.NI — Cultu- 

Carmrn; Muncitoresc: 
put. i ii: URICANi .

TtLEFoANtfa

< Pompierii militari Pe
troșani — Iții); Serviciul «le 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 

1220, interior 42.

Programul

comerț

< CLUBURI :
ora 18. întîlnire a prieteni
lor arici cu instructorul cer
cului dc artă plastică, Da- 
fincl Duinea, care va vorbi 
despre opera lui Nicolae Gri- 
gorescu; Pctrila — ora 17, 
deschiderea expoziției închi
nate lui A'. 1. Lenfn și ope
relor sale.

♦ Petroșani: nr. 15. str. 
Republicii, deschisă intre 
orele 7—22 ; duminica — 
între orele 14—20; nr. 14 — 
Cartier Carpați, deschisa în
tre orele 7—21,30; duminică 
între orele 8—15; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, 
joi și simbătă

10—12.30; 16,00—19,00.

iar 
între

♦ 1IRGUL 1)1 IARNA 
In perioada 10 ianuarie — 

12 februarie a. c. arc loc 
lirgul dc iarnă pentru tex
tile și încălțăminte. In ca
drul tirgulm, magazinele 
O.C.L. produs»? industriale 
Petroșani oferă spre vînzarc 
populației numeroase stofe 
din lină pentru rochii, dife
rite confecții pentru bărbați, 
femei și ropii, îndeosebi cos
tume și paltoane, precum si 
încălțăminte cu fețe din PVU. 
L.A PRETURI REDUSE, d 
lo LA SUTA.

Sint afectate de reducere-t 
di> prețuri care sc aplică nu
mai in perioada lirguhu dc 
iarnă o scamă dc confecții 
între care se numără paltoa
nele jx'nlni adulți și copii 
din stofe dc lină și fire me
dii (cu < xccpția celor pro
duse in 1971), costumele băr
bătești (in afara articolelor 
250 șî 418 si a '-clor contrac
tate iii Irimcstrul IV 1971 
și p< ntru trimestrul I 1972), 
sacourile, scurtele, pantalo
nii din stofă, diferite confec
ții pentru femej cum sint : 
rochii, fuste, taioarc, capoa- 
dc etc., unele tricotaje, ciz
mele și ghetele cu fețe dc 
PVC. Cîtcvn exemple: pal
toanele din stofă de lînă 
pentru bărbați, care înafara 
tîrgulUi au prețul de 1 528, 
1 444 și 1 363 vor putea fi 
cumpărate în perioada tîrgu- 
lni de iarnă cu 1 299, 1 227, 
respectiv, cu 1 159 Ici, iar 
costumele bărbătești, grup I, 
fire fine, care au prețurile 
de vin zare 860, 840 și 1629 

■ desface- în cadru)

llrgului, cu 7.31, 714, r< 
tiv, 1 .385 lei. Tîrgul dc iarnă 
pentru textile și Încălțămin
te oferă populației posibilita
tea de n intra în per< ia unei 
largi game de obiecte de îm- 
hrăt Aminte și încălțăminte in 
condiții avanlajoat 
realiza însemnate

MIERCURI IZ IANI ARIE
16,(Ml—17,00 Formarea și evo

luția palcogcografică a 
pămintului tării 
trc.

18.00 Muzica.
18.20 Mult c 

moașă.
18.. 30 Timp și

gricultiir.i
18,55 Interpretul săptăminii : 

Maria Cornesc
19.10 Tragerea l’ronuexpres.
19.20 1 001 dc seri — . Aven

turile lui Bobo".
19,30 Telejurnalul dc scară. 
20,00 Anchetă TV.
20.. 35 Tclcf incmateca : Marly.
22.10 Telejurnalul di- noapte.
22.15 Carnpionalclc europene 

dc patinaj artistic.

leii, temperatura »>;
la Petroșani a fost dc 4 gra
de, iar la Paring dc 2 grade. 
Minimile au fost cuprinse 
între 2 și 5 grade.

Stratul de zăpada de la 
Paring : 28 cm.

In următoarele 24 de ore : 
Vreme în curs dc răcire u 
șoară. Precipitații slabe 
formă de lapovițâ 
soare

r

încălțat..,
Radu loan cind a venit 

Lupeni părea un om 
ginduri ciudate, mai ales 
era însoțit și dc mama lui. 
Așa l-a crezut și N.C. atunci 
cind i-a inchiriat o cameră 
pentru dormit. Aceste presu
puneri s-au dovedit insă lipsi
te dc teniei. ~ 
amintit mai 
s-a innoptat și a 
(oală lumea doarme, 
nit-o tiptil și desculț.

proprietarului, dc unde a fu
rat mai multe obiecte <lc îm
brăcăminte.

Dar. oricit a fost de des
culț. a fost totuși reperat dc 
organele dc miliție care l-au 
..încălțat" de urgență. I). a- 
cuin, pentru un an de zile va 
avea cameră fără nici o chi
rie.

Pentru că cel 
sus. îndată cc 

crezu* «ă 
a pur-

... ca să 
facă zgomot, spre camera

O „mica”

(Urmare din pag. 1)

arăta că problemele pe ca
re și le pune societatea 
noastră in viitor pot fi re
zolvate numai dacă vom so
luționa sarcina îmbogățirii 
cunoștințelor tuturor oame
nilor muncii, incepind dc la 
muncitor și piuă la inginer. 
Cum vede Centrala cărbu
nelui — prin prisma aces
tei cerințe — crearea unui 
cadru mai adecvat pentru 
desfășurarea acțiunii de re
ciclare in viitor ?

RĂSPUNS: înainte de a răs
punde la această întrebare aș 
don sâ remarc un aspect po
zitiv eare în mare măsură faci
litează acțiunile și inițiativele 
noastre în legătură cu activi
tatea de perfecționare a pregă
tirii cadrelor. Dacă în trecutul 
nu prea îndepărtat muncitorii
— îndeosebi cei din subteran
— manifestau rețineri față de 
ridicarea calificării, acum se 
observă un interes sporit pen
tru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale chiar din partea lor, 
deoarece ei simt nex’oia să în
vețe pentru a putea stăpîni teh
nica nouă, pentru a-și îndeplini 
mai bine sarcinile, pentru a rea
liza cîșUguri sporite. Oamenii 
-vor, nu numai utilaje moderne 
care să lc ușureze eforturile și 
să lc facă munca mai produc
tivă, ci și cunoștințe profesio- 
ik.Ic mai dezvoltate pentru a 
reinoi cu eficiență sporita noile 
mașini și instalații.

In acest context, in lumina 
h-j ii și a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Centrala 
cărbunelui ne baza unui larg 
studiu și-a concretizat progra
mul dc perfecționare a cadrelor 
pe cincinalul în curs intr-un

plan bine conturat, care ține 
seamă dc necesitățile și posi
bilitățile de realizare. In esență, 
acest plan prevede ca în ur
mătorii patru ani din cincinal 
să fie cuprinși în diferite 
cursuri de perfecționare peste 
6 000 salariați anual — atît ca
dre la nivel de execuție cît și

zat și speram într-o rezolvare 
favorabilă, ideca fiind acceptată 
în principiu de forul nostru tu
telar.

Programul pe care ni l-am 
propus prevede ca pînă la sfîr- 
șitul anului 1975, întregul efec
tiv de salariați aparținînd Cen
tralei să treacă printr-o formă
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Premisă hotărîtoare 
pentru realizarea dinamicii 

producției de cărbune 
prevăzută în cincinal

cadre cu pregătire medie și su
perioară. In urma studiilor și 
analizelor efectuate am ajuns la 
concluzia că este necesar să se 
creeze in cadrul Centralei un 
organism dc specialitate, o u- 
nitate care să se ocupe cu per
fecționarea cadrelor din unită
țile și aparatul Centralei, avînd 
sarcina de a întocmi programe 
concrete de studiere, de a e- 
labora tematici, de a îndruma 
și coordona activitatea exploa
tărilor în domeniul ridicării 
calificării și perfecționării ca
drelor, dt a asigura lectori ca
lificați pentru obiectele dc stu
diu etc. In acest sens am soli
citat Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologici înființarea 
unui astfel de organ spcciali-

de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

ÎNTREBARE: Vedeți vreo 
legătură intre activitatea dc 
reciclare și acțiunea cc se 
desfășoară în întregul nos
tru bazin pentru generali
zarea experimentării pro
gramului redus de 4 schim
buri a 6 ore la fronturile 
dc lucru din subteran? In 
cc măsură se influențează 
reciproc aceste acțiuni ?

RĂSPUNS : Intre cele două 
acțiuni există o unitate deose
bit de slrînsă în sensul că tre
cerea la regimul de lucru de 
6 ore — trebuind să se facă 
în condițiile realizării normelor
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LIMITA AȘTEPTĂRII
Intr-ada^. modul defec

tuos in care înțeleg unele 
sectoare ale I.G.L. sâ-ji în
deplinească obligațiile ce le 
au față de întreținerea fondu
lui locativ, provoacă o legi
timă nedumerire.

In ziar a fost luată, nu o 
dată pu:-:lie, criticindu-se o 
scamă de lipsuri. Cu toate a- 
• estea, situația nesatisfăcâtoa- 
<■<’, persistă. Cetățenii continuă 
să fie nemulțumiți de biro
cratismul fi atitudinile lipsite 
de soliciludine de care se iz
besc inră adeseori în rezol- 
c-area diferitelor cereri de 
sfrj. tă necesitate. Consemnăm 
din nou citeva din doleanțele 
trimise recent la reducție.

MIHAI CHIBUl.f I TEAM 
muncitor la E.M. Paroșeni. 
domiciliat in orașul Lupeni. 
str. Vi.rozei, bloc 2f23, la în
toarcerea din concediu, in lu
na august 1971, a găsit par
chetul apartamentului dete
riorat din cauza inundației, 
produsă ca urmare a negli
jenței uecinului său de la e- 
tajul superior, Gheorghe Mir
cea, care a uitat robinete
le deschise. Imediat după ce 
a constatat situația. s-a 
dus la sectorul I.G.L., a 

■ esizat razul, solicitind să 
'• execute reparațiile cuvenite. 

Dar. din luna august pînă 
acum, sectorul I.G.L. Lupeni 
nu a întreprins nimic în acest 
sens.

Pînă la urmă locatarul s-a 
înțeles cu cel care-i cauzase 
paguba, să efectueze el a- 
ceastă reparație. Drept ur
mare a fost adus un parche- 
tar de ocazie, care însă, nu a 
făcut ceea ce trebuia. Mihai

Chibuleutean nemulțumit, a 
mers din nou la sectorul 
I.G.L. De data aceasta o co
misie „ad-hoc“, s-a depla
sat la fața locului și a întoc
mit un proces verbal de con
statare a situației. In sjirșit !

Dar totul s-a limitat doar la 
atit Bineînțeles, omul nu s-a 
lăsat și u mers să se plingă 
Consiliului popular al orașului 
Lupeni. De aici, a fost trimis 
din nou la sectorul I.G.L., 
unde iov. Ciornei, șeful sec
torului, de rindul acesta i-a 
retezat-o clar, in sensul ca 
să-l lase in pace, că este ocu
pat și cînd va avea timp

ÎNSEMNARE
atunci va vedea și de această 
problemă. Așadar, nici chiar 
dispozițiile exprese ale orga
nului local, nu au fost de natu
ră să pună în mișcare pe cel 
ce avea datoria să rezolve 
respectiva problemă.

IOSIF PETRESC, este 
angajat la E.M. Dilja ji lo
cuiește in cartierul Aeroport, 
str. Păcii, blocul nr. 5, ap. 32, 
, 11 Din anul 1968 (!) a fă
cut o sesizare către sectorul 
I.G.L. Petroșani de a-i repa
ra tavanul deteriorat din can
ea scurgerilor și infiltrărilor 
de pe acoperiș. In urma aces
teia, s-a deplasat la fața locu
lui un delegat, care a scris 
pe un carnețel problema și a 
plecat. In anul următor, 1969, 
de la adresa menționată a 
plecat o nouă sesizare, cu 
același conținut. Sectorul 
menționat, a procedat și de 
data aceasta la fel. In 1970,

cetățeanul Iosif Petresc, a 
sesizat iar.

De data aceasta, nu a mat 
venit la fața locului un to
varăș, ci o tovarășă, care, 
la asigurat și ea că peste cî- 
teva zile, lucrarea va fi exe
cutată. Nu a fost. In luna 
ianuarie 1971, a mers un teh
nician de la sectorul I.G.L. 
Petroșani. De asemenea a 
notat in carnețel, repelind 
aceeași promisiune : se va 
executa

Dar și promisiunea lui a 
fost respectată exact ca și a 
celor ce-l precedaseră. In 
acest fel losif Petresc a con
tinuat toată vara să treacă pe 
la sectorul I.G.L. Petroșani, 
inclusiv pe la șeful unității, 
primind cu grămada de fieca
re dată promisiuni, pînă in
tr-o zi din luna septembrie 
cînd, spre stupefacția sa, o 
tovarășă de la respectivul 
sector, i-a arătat intr-un re
gistru, scris negru pe alb, 
cum că lucrarea in cauză 
era... executată !!

Cînd ? Unde ? Nimeni nu 
a mai fost in măsură să lă
murească și din nou a în
ceput cortegiul promisiunilor.

Ne găsim la inceputul anu
lui 1972, dar in situația descri
să nimic nu s-a schimbat.

Iată, așadar, exemple ce 
nu mai au nevoie de nici un 
comentariu. Așteptăm să ve
dem, foful in drept, respectiv 
conducerea I.G.L. Petroșani, 
ce măsuri va lua pentru sanc
ționarea acestor cazuri și pen
tru prevenirea altora ase
mănătoare ?

Așteptăm...
Cornel IIOG.MA.N
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de lucru și sarcinilor de plan, 
ceea ce necesită o organizare 
superioară a producției și a 
muncii — reclamă o cunoaștere 
și însușire temeinică a proce
selor tehnologice, a tehnicii cu 
care este dotai fiecare loc de 
muncă, o bună cunoaștere a me
seriei și a proceselor de pro
ducție pentru a putea descoperi 
și valorifica mai din plin re
zervele existente, pentru a fo
losi mai bine timpul de lucru 
și utilajele din dotare. Or, acest 
lucru nu este posibil fără a ne 
baza și pe acțiunea de perfec
ționare a pregătirii personalu
lui. De fapt, acolo unde s-a 
gîndit bine organizarea trecerii 
la experimentarea regimului dc 
6 ore — iar cei care n-au gîn
dit bine la început simt acum 
nevoia să facă acest lucru ! — 
s-a asigurat de la început o 
instruire temeinică a fiecărui 
om privind organizarea lucrului, 
desfășurarea procesului de pro
ducție și sarcinile concrete ee-i 
revin.

In altă ordine de idei, regi
mul de 6 orc, croind timp li
ber mai mult muncitorilor, va 
asigura — îmi permit eu să 
cred — condiții mai bune pen
tru îmbogățirea cunoștințelor de 
cultură generală.

ÎNTREBARE : In final, cc 
credeți că ar mai trebui 
făcut pentru a asigura suc
cesul deplin al acestei im
portante acțiuni ?

RĂSPUNS : Aș spune că ni
mic mai mult dccît să realizăm 
întocmai programul pe care ni 
l-am propus. Acest program este 
foarte concret și este bun. Ma
terializarea, transformarea lui 
în viață se impune nu numai 
pentru a respecta legea, care 
este în afara oricărei discuții, 
ci și pentru a crea una din 
premisele cele mai importante 
ale realizării sarcinilor cincina
lului pe care-1 parcurgem, în 
domeniul creșterii producției de 
cărbune.

Deziderate în 
acțiunilor 

(Urmare din pag. I) 

apropiat. Căci pasiunile oame
nilor — nefiind în discuție ce
le sterile — simt nevoia unor 
confruntări. Și unde se pot fa
ce acestea mai bine, dacă nu 
în sălile cluburilor ? Cunoscînd 
realitățile, beneficiarii pot fi 
ei primii care să ajute la trans
punerea în viață a proiectelor.

Considerăm necesară confec
ționarea unor panouri centrali
zatoare, în așa fel, incit bene
ficiarii să poată afla ce se în- 
timplă, ce li se oferă și în alte 
cartiere ale municipiului. Vom 
putea face astfel o comparație 
care ajunsă la îndemîna consi
liului de conducere al clubului, 
va duce la îmbunătățiri sub
stanțiale în activitatea diurnă.

Trecînd de la optica actuală 
la cea cerută de viață, de do-

popularizarea 
culturale
eumenide noastre de partid și 
de stat, de beneficiari, trecînd 
dc la optica unei „mai mici- 
popularizări la cea intensivă, 
vom reuși să atragem un nu
măr sporit de participanti la 
manifestările inițiate, spulbe- 
rind prin ecourile re aceștia 
le vor duce în sînul masei largi 
de beneficiari, ideca că așe- 
zămintele de cultură sint locuri 
unde nu se întîmplă nimic sau 
aproape nimic nou, interesant, 
instructiv, atractiv, educativ.

T/cbuie să se pună în folosin
ță maximă, prin forme perso
nale, specifice, atractive, zes
trea complexă a mijloacelor 
audio-vizuale (în paralel și con
comitent spre ceea ce preconi
zăm) de care dispun cluburile 
avînd pe prim plan întotdea
una, calitatea acțiunii.

Dear fi fost zăpadă...
(Urmare din pag. 1)

Școala generală nr. 4 Vul
can. Campionatul de 

"s șah pe unitate, con
cursurile de îndemîna- 

re (..Degetarul de aur“ și .Meș
terul Manole-), audiții muzi
cale, consultarea presei, sim
pozion pe ierna „Arhitectura 
Universului* — iată o parte din 
„suplinirile* EI, în timpul va
canței, nu de mult duse.

Patru orc acolo unde lu
crează tata*, „Ajutăm 

Ji pe cei vîrstnici", „Statul 
nostru — legea noastră, 

făcută de noi", „Pas la pas cu 
Feți-Frumoșii literaturii noas
tre* sint numai citeva din nu
meroasele acțiuni organizate 
de învățătoarea Eufrosina Ba- 
nyai de la Școala generală nr.

1 din Aninoasa. Oare, elevii 
de-aici au simții lipsa zăpezii ?

★
Forfota și veselia caracteris

tice vacanței au fost prezente 
și-n sălile destinate activități
lor cullural-distractive din 
cadrul Școlii generale nr. 4 din 
Petroșani. Sălile de sport, de 
tenis răsunau de glasurile 
cristaline ale celor veniți să-și 
petreacă citeva ore plăcute. 
Cercul de teatru era în plină 
repetiție, orchestra de muzică 
populară cînta de zor (se pre
găteau pentru o nouă „audi
ție")...

★

Și totuși... De-ar fi fost ba
rem puțină zăpadă, cît dc pu
țină...

Ar fi fost cea mai strașnică 
vacanță 1

Să îndeplinim 
ciclul productiv 

cu o ritmicitate 
neabătută!

(Urmare din pag. 1}

de partid, conducerea colecti
vă a minei, au decis ea, la a- 
cest loc de muncă, să lucreze 
ca șef de brigadă Ludovic 
Repaș, de la sectorul V și, de a- 
seinenea, noi șefi de schimb, 
cu o mai mare experiență și 
cu mai multă tragere de inimă 
Efectul fructuos n-a în’.îrzial 
să se vadă. Dacă înainte un 
ciclu complet se realiza în 8— 
30 schimburi, după noua orga
nizare a frontului și după com
pletarea efectivelor s-a ajuns 
ca ciclu) să se onoreze în 6 
schimburi, deci într-o zi și ju
mătate, față de două zile — 
două zile și jumătate, cît era 
nevoie înainte. La ora actuală 
se tinde către realizarea unui 
ciclu în numai 24 de ore, deci 
în patru schimburi. Chiar în 
ziua descinderii noastre la ex
ploatarea in cauză, șeful de 
brigadă, sub asistența tehnică 
specială acordată de șeful de 
sector Ion Mîrlogeanu, au ve
rificat concret, la fața locului, 
„pe viu*, cum se zice, posibili
tățile de realizare a acestui 
deziderat. Desigur, oamenii de 
la acest frontal de mare capa
citate. proveniți de la abataje 
cameră, nu au acumulat încă 
toate cunoștințele impuse de 
tehnologia superioară în care 
sînt angrenați acum, dar cadre
le cu pregătire existente în sî
nul colectivului țin cu tot dina
dinsul — și e bine că vor asta 
— să-i șlefuiască, cum se ex
prima inginerul, să-i aducă ,.la 
parametrii proiectați*.

E un bun exemplu și el se 
cuvine urmat de toate colecti
vele miniere.

schimbare I
I

Lupeni, Tolh Vasile n pr. rrs b 
că va fi vigilent și va veghea 1 
incit nimeni să nu fure din ’

I 
iană. | 
■apte |

I 
I
I
1

Cjud a mat in primire 
postul dc paznic la depozitul 
dc tranzit al șantierului nr. 4

materialele pe care le avea 
in primire, nici măcar un pai. • 
Dar. el nu a ințeles să |iă-| 
zească respectivele materia- I 
lc si de propria persoană. 1 
Drept urmare, într-o nus.
a furat 11 pachete de par- li.•' ] 
Dar, nu a i 
fost luate 
schimb un 
închisoare.
juns... sub

rămas cu ele. I-au 
și i s-a dat in 

i an și două luni
Din paznic a a- 
pază.

Secția instalații electrice a 
cooperativei „Unirea" din Pe
troșani avea nevoie de un om 
de încredere care să execute 
niște lucrări tocmai în comu
na Livezi, județul Vilcea. A 
încredințat o astfel de misi
une lui Ciornei losif. Aces
ta s-a gîndit că pentru a re
zolva cu bine problema ar a- 
vea și el nevoie de cineva 
de încredere, de pildă, «Ic un 
prieten. Și a găsit. Pe Șoi»o- 
tiuc Ștefan.

La plecare, primul a pri
mit 1000 de Iei pentru a 

diverse materialeprocura __
necesare lucrării pe care a- | 
veau să o înceapă. Dar. pe 
drum s-au gindit câ ar f’ 
foarte bine dacă ar găsi și 
vreo idee din care să se poa
tă alege cu ceva. Și a găsit 
Șopotiuc Ștefan, r 
lui Ciornei. A procurat un 
bon de materiale, fals, in 
valoare de 800 lei pe care 
l-au trimis spre justificare, 
iar banii i-au băgat în bu
zunar. Apoi au fost băgați și 
ei la răcoare ; primul pentru 
8 luni, iar cel de-al doilea 
pentru 6 luni

Pețitorii

naravasi

«I
I 

>i a găsit a 
prietenul |
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I’oatc nu i-o ii plăcui mi
reasa. poate nu a 
sâ-i cucerească 
sfirșit motivul nu 
ză. Răni ine ceri. 
Munteanu Tiberiu 
peia s-a întors dii 
casă tot așa ( 
Fata nu l-a vrut și 
tai frumușel ușa.

In orice caz, mare 
A pornit spre casă 
rău, atit de cătrănit 
nu a mai luat-o pe 
știut, ci direct peste 
lși împărțea amaru cu Mun- 
leanu Mihai, Munteanu | 
Gromcea și ( ăldărar Gheor
ghe și tot cu ei u împărțit I 
și cele două clăi de fin pe * 
care le-au furat « u acea oca- | 
zic dc la C.A.P. Si cine șiie, I 
poate nu ar fi aflat nimeni I 
de isprava lor «Iacă mi >i-ur | 
fi pierdut unul din ei haina. • 
Cineva a 
cu orice preț 
că doar era a 
mai primit pe _ 
cile un an de închisoare 
care. Și acesta tot a lor era

>rs din pețil a- J 
precum plecase. 1 
vrut și i-a ară- I

I
I
I

aiarisil. 
cătrănii 
că nici 
drumul 

cimp.

găsit-o și a ținut 
să le-o dea. 
lor. Dar au 
deasupra și 

iie-
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Buda pesta

Expoziție românească 
de mașini-unelte pentru 

industria lemnului
BID\I’IST.\ II — Corespondentul Agerpres. Al. Pin

ten. transmite : La Insa tehnicii din capitala ungară s-a des
chis marți expoziția românească de mașini-uncltc pentru 
industria lemnului. Expoziția, organizată de întreprinderea 
românească de comerț exterior „Mași nex port", prezintă o 
camă largă dc mașini folosite in diferite întreprinderi ale 
industriei lemnului. Mașinile de înalt nivel tehnic și cu 
performanțe deosebite, fabricate In uzinele mecanice din 
Roman. Se bucuri dc o bună apreciere a specialiștilor 
ungari.

Consfătuirea de la Bruxelles 
consacrată păcii și securității 

europene
BRUXELLES 11 (Agerpres). 

— Marți s-au deschis Ia Bruxel
les lucrările unei reuniuni con
sultative la care participă re
prezentanți ai opiniei publice 
din 27 de țări din Europa. Sînt 
reprezentate partide comunis
te, socialiste, social-dcmocrate 
și alte partide, mișcări și cu
rente politice. Iau parte, de a- 
semenea, parlamentari, repre
zentanți ai unor organizații sin
dicale. de tineret, oameni de 
știință, cultură și artă, slujitori 
ai cultelor, militanți pe tărîm 
•bștesc. Din România participă 
o delegație condusă de prof. 
Traian Ionașcu. președintele

Comisiei juridice a Marii Adu
nări Naționale.

Reuniunea, care va dura trei 
zile, este consacrată efectuării 
unui schimb de păreri și ela
borării de măsuri practice pri
vind convocarea și organizarea 
unei adunări generale a forțe
lor sociale Și politice, reprezen- 
tînd diferite categorii ale opi
niei publice europene, animate 
de dorința de a-și aduce con
tribuția la crearea unui climat 
dc pace. înțelegere, securitate 
și cooperare între toate popoa
rele de pe continent, la stator
nicirea unor relații intereuro- 
pene bazate pe respectarea su
veranității și independenței sta
telor.

U.R.S.S.: Crește tot mai mult și înflorește centrul Kubanului — orașul Krasnodar. In 
cincinalul trecut au fost date in folosință locuințe insumind o suprafață de 250 000 mp. Ora
șul a fost înzestrat cu noi blocuri de locuit cu cite 5—12 etaje, cinematografe, teatru dc 
operetă, un nou circ. In curînd vor fi date în exploatare hotelul „Inturist", un nou tea
tru dramatic. In foto: Noul cartier Ccremușki.

Succese ale forțelor 
patriotice

XIENG QUANG 11 (Ager
pres). — Forțele patriotice 
laoțiene, care au declanșat o 
ofensivă amplă împotriva baze
lor inamicului din nordul și 
sudul Laosului, continuă să ob
țină succese însemnate. Potrivit 
agenției France Presse, peste 
2 000 de militari ai regimului de 
Ia Vientiane, care apără com- 
plexui militar Ban Nhik situat 
la 32 de kilometri est de Pakse, 
dtn sudul Laosului, se află în- 
cepînd de luni în încercuire și 
încearcă fără succes să se de
gajeze de sub presiunea puter
nică a patrioților.

Aceeași agenție menționează 
că încercuirea complexului ini-

din Laos
litar dc la Ban Nliik a devenit 
tolală după ce principalele pa
tru poziții întărite ale trapelor 
de la Vientiane au fost puter
nic bombardate luni timp de 
cinci ore, fără întrerupere. Pier
derile suferite sînt apreciate ca 
„grele", acest termen fiind folo
sit pentru prima dată în comu
nicatele oficiale ale autorități
lor militare.

In ansamblu, pierderile sufe
rite de inamic în zilele de 
sîmbătă și duminică se ridică 
la peste 200 de militari. Toto
dată. importante cantități de 
echipament de luptă au fost 
nimicte sau capturate de către 
patrioți.

CAIRO: Lucrările Conferinței 
Organizației <Ie solidaritate 

cu popoarele
CAIRO 11 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Arabe Egipt 
continuă lucrările celei de-a 
5-a Conferințe a Organizației 
dc solidaritate cu popoarele a- 
fvo-asiatice (O.S.P.A.A.). Yous
sef E] Sebai, secretar general 
al O.S.P.A.A., a prezentat ra
portul privind activitatea poli
tică și organizatorică a Secre
tariatului permanent al organi
zației. Raportorul a relevat, între 
altele, că activitatea Organiza
ției dc solidaritate cu popoare
le afro-asiatice este nemijlocit 
legată de lupta de eliberare na-

afro-asiatice
țională a popoarelor din Asia 
și Africa împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului. Toto
dată, el a relevat că O.S.P.A.A. 
a consolidat, pe toate căile, co
laborarea popoarelor din cele 
două continente cu țările so
cialiste. Situația internațională, 
se arată în raport, este carac
terizată de creșterea forțelor 
socialismului, păcii și progre
sului, de coeziunea continuă a 
rîndurilor frontului antiimpe
rialist al popoarelor.

Din nou în impas
BRUXELLES 11 (Agerpres). 

— Negocierile dintre Consiliul 
Ministerial al C.E.E. 
din țările candidate — 
și Norvegia — reluate 
Bruxelles, se afla din 
impas. .Cei șase" au 
cererea ministrului de 
irlandez Patrick Hillery privind 
mărirea cotei exporturilor ir
landeze de zahăr de la 135 000 
la 240 000 tone. Argumentarea 
lui Hillery în sensul că indus
tria zahărului este vitală pen
tru țara sa, cu atît mai mult 
cu cît în numeroase regiuni ale 
țării sfecla de zahăr constituie 
singura cultură, nu a avut da
rul să-i convingă pe interlocu
torii săi, care au afirmat că o 
asemenea cotă ar afecta intere
sele producătorilor proprii.

In ce privește ..dosarul nor
vegian". negocierile au debutat 
la fel de neconcludent Minis-

și două 
Irlanda 
luni la 
nou _în 
respins 
externe

irul de externe norvegian, Per 
Cappelcn, a reafirmat cererea 
țării sale ca .cei șase* să se 
angajeze că nu vor lua nici o 
hotărîre contrară intereselor 
pescarilor norvegieni după ex
pirarea perioadei de tranziție 
de zece ani, la care au con
simțit celelalte țări candidate, 
dar pe care Norvegia a res
pins-o. Cappelen a reamintit că 
C.E.E. a recunoscut .interesele 
speciale ale Norvegiei în do
meniul pescuitului", adăugind 
că a sosit momentul ca ea să 
tragă concluziile practice din 
asigurările pe care le-a dat. El 
a cerut Consiliului Ministerial 
o declarație care să constituie 
o chezășie pentru pescarii nor
vegieni că tratamentul de ex
cepție de la politica comunitară 
a pescuitului nu va fi desfi
ințat automat.

PR AGA 11 (Agerpres). — In 
partea de nord-vest a capitalei 
cehoslovace a fost construit un 
orășel nou, cu străzi largi, bu
levarde. magazine, cinematogra
fe, școli. Este noul cartier 
Prosek din Praga, a cărui vîrstă 
este de numai cîțiva ani.

Ca sat, Prosek a fost cunos
cut încă din secolul 
pînă în anul 1 900 el

XII. dar
nu avea

©

Noul guvern al Liberiei
MONROVIA 11 (Agerpres) — 

Președintele Liberiei, William 
Tolbert, instalat oficial în func
ția de șef al statului la 3 ia
nuarie a.c., a format noul gu
vern în componența căruia, a- 
lături de membri ai vechiului 
cabinet, au intrat și alte perso
nalități ale vieții politice. Noul 
secretar de stat, dr. Rochefort

Weeks, fost rector al Universi
tății liberiene, îl înlocuiește în 
funcție pe Joseph Rudolph Gri
mes, care a deținut acest por
tofoliu timp de peste 12 ani, 
relevă agenția Reuter. Porto
foliul Departamentului Sănătă
ții publice va fi condus de d-na 
Mai Padmore, prima femeie 
—ilnistru în istoria țării.

decît 450 de locuitori, majorita
tea lucrînd în atelierele din 
comuna alăturată Vysoczani.

In prezent și Vysoczani a 
devenit de nerecunoscut, aici 
sînt concentrate unele intre 
cele mai mari întreprinderi in
dustriale din Praga, care rea
lizează 
ducția 
oraș.

cea. 60 la sută din pro- 
industrială a întregului

Declarația P.C. din Danemarca
COPENHAGA 11 (Agerpres). 

— La Copenhaga a avui loc o 
plenară a Comitetului Central 
al P.C. din Danemarca; ea a 
adoptat o declarație privind 
planurile dc aderare n Dane
marcei Io C.E.E.

Declarația cheamă populația 
țării să se pronunțe împotriva 
participării la „Piața comună* 
șl subliniază necesitatea strin
gentă a colaborării Danemar
cei cu toate țările, pe baza e- 
galitâțil in drepturi șl fără con
diții politice. Intrarea Dane
marcei în C.E.E., arată deda 
rația, va însemna pentru p /fio
rul danez renunțarea la drep
turi de importanță vitală, atît 
din punct de vedere politic, cit 
șl economic.

Intr-o altă declaiație, con
sacrată problemelor economice 
interne, C.C. al P.C. din Da
nemarca relevă necesitatea des
fășurării de către oamenii mun
cii dane?i a unei lupte consec
vente șl active împotriva scă
derii continue a nivelului de 
trai, pentru lichidai ca fenome
nelor de șomaj și îmbunătăți
rea sistemului de asigurări so
ciale. Este subliniată, totodată, 
importanța juptei pentru redu
cerea cheltuielilor militare.

Plenary a adoptat hotârîrea 
dc a convoca cel de al XXIV- 
lea congres al P.C. din Dane
marca, la Copenhaga. în zilele 
de 3—5 noiembrie a.c.

FAPTUL
DIVERS

IN LUME
Accident de avion

Noi critici ia adresa politicii

21 dc ofițeri și soldați ai 
trupelor aeriene indoneziene 
și-ou pierdui viața in urmo u- 
nui accident de avion, care s-a 
produs la 15 kilometri vest de 
Bandung, anunță agenția 
France Presse, citind surse o- 
liciole de Io Djakarto. Cau
zele accidentului nu sint cunos
cute încă.

S.U.A. în Indochina
WASHINGTON 11 — Cores

pondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite: In
tr-un articol publicat în coti
dianul .Washington Post*, 
Charles W. Yost, fost ambasa-

Atac al tortelor patriotice
BANGKOK 11 (Agerpres). — 

In cursul atacului întreprins de 
forțele patriotice tailandeze a- 
supra bazei militare aeriene a 
Statelor Unite de la Utapao, 
trei bombardiere ..B-52” au fost

Incidente 
în capitala 

statului 
Louisiana

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
In orașul american Baton 
Rouge, capitala statului Loui
siana, s-au produs luni seara 
puternice incidente generate de 
arestarea abuzivă de către po
liție- a mai multor tineri de 
culoare. Demonstrațiile organi
zate în semn de protest au 
fost reprimate cu brutalitate 
de către forțele de poliție, în 
cursul ciocnirii patru persoane 
pierzîndu-și viața și alte cîteva 
fiind grav rănite. Cîteva zeci 
de demonstranți au fost ares
tați. Autoritățile orașului au 
instituit restricții de circulație.

avariate, unul dintre ele fiind 
distrus complet, a anunțat ma
reșalul Dawee Chullasapya, 
șeful statului major al armatei 
tailandeze.

Baza de la Utapao și-a cîști
gat o tristă faimă, de aici de- 
colînd bombardiere „B-52* care 
efectuează raiduri asupra Viet
namului, Laosului și Cambod
giei. Pe pistele acestei baze 
staționează aproximativ 50 de 
avioane ,B-52“ și 60 de avioane 
cisterna cu reacție de t;p 
„KC-135*.

In Tailanda sînt dislocate, in 
prezent, peste 300 de bombar
diere „B-52* și avioane de vână
toare ..F-4", deservite de 4.’000 
de militari americani.

dor ul Statelor Unite in Laos, 
fost reprezentant permanent al 
S.U.A. |a O.N.U., cerc Adminis
trației americane să înceteze 
sprijinul pentru regimul de la 
Saigon, să pună capăt bom
bardamentelor asupra teritorii
lor Vietnamului, Cambodgiei și 
Laosului. Autorul articolului 
arată că „reluarea de către 
Administrație a bombardamen
telor asupra teritoriului 
Vietnam, sub 
jării forțelor 
ale. nu poate 
tiv plauzibil, 
prizonierii de 
acasă ci, din
la mărirea numărului lor*

..Există o singură cale, scrie 
Yost. pentru a pune capăt ra
pid atît suferințelor popoare
lor Laosului. Cambodgiei și 
Vietnamului, cît și amestecului 
militar al Statelor Unite: Ad
ministrația să fixeze imediat e 
dată cît mai apropiată pentru 
retragerea totală a forțelor mi
litare ale Statelor Unite din 
cele trei țări".

R.D. 
pretextul protc- 
militare rezidu- 
constitui un mo
no poate aduce 
război americani 
contră, va duce

Temperatura a crescut 
simțitor în sudul Italiei

In ultimele 48 de oro, in su
dul Itoliei șl moi ales in insu
le, temperatura a crescut, in- 
regislrind la Palermo 19 gra
de, iar la Catania - 20 de 
grade. Turiștii străini, îndeo
sebi cei sosiți din țările nordi
ce, au inaugurot in Sicilia... 
sezonul balnear 1972.

La Napoli și la Roma, ter
mometrul a marcat 15 grade, 
ior in nordul țării temperatu
ra a oscilat intre 4 și 10 gra
de. Cu toote acestea, in munți 
zăpada s-a menținut, afluen
ța de schiori fiind considera
bilă.

Descoperirea unor obu
ze din primul război 

mondial
ln cursul unoi lucrări de con

strucție,. in orașul francez Jor- 
ny a fost descoperit un depo
zit militar conținind peste o 
suta de obuze încărcate cu 
iperită — goz corosiv și toxic 
deosebit de primejdios 
mase încă din timpul 
lui război mondial.

Pe căile rutiere 
Danemarcei

- ro- 
primu-

ziarul

0 sentință a Curții Militare Supreme 
din Turcia

După cum relatează 
donez „Aktuelt'', pe căile ru
tiere ole Danemarcei au ovul 
loc in anul 1971 peste 20 000 
de accidente ,.cu urmări gro
ve”, in care și-au pierdut via
ța 911 persoane.

în închisoare pe viață. Pentru 
celelalte zece persoane, preci
zează agenția Reuter, Curtea 
Militară Supremă a hotărît co
mutarea pedepsei în închisoare 
pe termene de la trei pînă la 
zece ani.

Agenția Reuter menționează 
că decizia Curții Militare Su
preme survine la o săptămînă 
după ce aproape 1 800 de inte
lectuali au prezentat guvernu
lui turc o petiție prin care cer 
abolirea pedepsei capitale pen
tru delicte politice.

ANKARA 11 (Agerpres). — 
. Curtea Militară Supremă din 

Turcia a confirmat sentința 
capitală împotriva a trei din 
cele 18 persoane acuzate ..de 
a fi încercat să răstoarne prin 
forță ordinea constituțională și 
parlamentară a Republicii 
Turcia", sentință pronunțată ia 
9 octombrie 1971 de Tribuna
lul stării de urgență din An
kara, relatează agențiile Reuter 
și France Presse. In același 
timp. Curtea Militară Supremă 
a comutat condamnarea la 
moarte a altor cinci persoane.

Incident în capitala 
Ciprului

Un soldat cipriot grec o lost 
ucis luni Io Nicosia, in 
unor focuri de 
se de dincolo 
de încetare a 
rrunță un comur icat oficial din 
capitala Ciprului. Agenția 
France Presse, care anunță ști
rea, remarcă foitul că este 
primul incident de uceaslă na
tură din 1968.

armâ 
de 

focului,

jrmo 
tra- 

linia 
a-

Chile: MAREA OPȚIUNE
cat un ro| însemnat atit in 
crearea, cit și în victoria parti
delor de stingă in alegerile pre
zidențiale din septembrie 1970. 

Unitatea forțelor care for
mează Frontul Unității Popu
lare din Chile reprezintă, și va 
reprezenta, bariera dc netrecut 
in fata cercurilor reacționare 
care vor să schimbe mersul o- 
bicctiv al istoriei. „Avem ne
voie de unitate — spunea re
prezentantul P.C. din Chile, la 
aniversarea semicentenarului a- 
cestui partid — nu numai pen
tru această etapă, ci și pentru 
construirea socialismului". „Chi
le — a adăugat el — nu este 
singură, de partea ei se află 
mișcarea revoluționară mon
diala". Este o- recunoaștere ca
re a revenit și în cuvîntul 
ministrului chilian dc externe, 
Almeyda : apreciind dezvolta
rea relațiilor țării sale cu ță
rile socialiste și recenta sa vi
zită intr-o serie dc state socia
liste europene — între care și 
România — el a spus : „Aceasta 
a însemnat, atît din punct de 
vedere politic, cît și economic, 
un avans pozitiv și un progres 
in relațiile internaționale ale 
.Republicii Chile*.

Așa cum se arăta in mesajul 
adresat de C.C. al P.C.R. cu 
prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a P.C. din Chile, partidul 
nostru, oamenii muncii din Ro
mânia socialistă urmăresc cu 
satisfacție înfăptuirile comuniș
tilor, socialiștilor, celorlalte for
te patriotice și democratice ale 
Unității Populare, reunite in 
guvernul condus de Salvador 
Allende, in lupta pentru pune
rea tuturor bogățiilor naționale 
in slujba poporului, pentru 
adinei prefaceri sociale și poli
tice, pentru apărarea și conso
lidarea independenței naționale 
u țării. Această luptă se bucură 
de simpatia întregului nostru 
popor, a tuturor celor care, 
oriunde pe glob, îndrăgesc li
beria iea și progresul.

Opinia publică de pretutin
deni urmărește, în aceste zile, 
delimitarea, in cadrul unui cli
mat dinamic, a forțelor politice 
din Chile Este o etapă a „ma
rii opțiuni", in care imensa ma
joritate a poporului face zid 
in jurul guvernului președinte
lui Allende, pentru transformări 
democratice profunde, pentru 
împlinirea unor idealuri națio
nale cărora le-au închinat viața 
și lupta lor cei mai buni fii ai 
țării.

Climatul social și politic in 
Chile, in ultimele zile ale a- 
nului trecut și in primele zile 
ale celui in care ne aflăm, se 
prezintă deosebit dc eferves
cent. Mase largi dc oameni ai 
muncii, intelectuali progresiști, 
militari optează tot mai evi
dent către forțele de stingă, a- 
cordind un larg sprijin guver
nului Unității Populare. Pe dc 
altă parte, păturile cele mai 
reacționare, se coalizează, deli- 
mitindu-se către celălalt pol al 
vieții politice.

1971 a fost pentru Chile un 
an de profunde transformări. 
A fost naționalizată principala 
industrie a țării — cea a cu
prului, alte mari unități indus
triale și bancare, sfatul a creat 
peste 200 000 noi locuri dc mun
că, au fost expropriate mari

ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE
MUNCHEN. — Turneul 

internațional masculin de 
handbal, desfășurat la Sin- 
gen (R-F. a Germaniei), a 
fost cîștigat de reprezentati
va U.R.S.S., care a terminat 
competiția neînvinsă, totali- 
zînd 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echi
pele Danemarcei — 4 punc
te, Elveției — 2 puncte și 
Tunisiei — zero puncte.

In ultimele două partide 
susținute, handbaliștii sovi
etici au învins cu 19—8 El
veția și cu 13—10 Danemar
ca. Alte rezultate: Dane- 
marca-Tunisia 13—12 ; Elve- 
ția-Tunisia 14—9.

MUNCHEN. — Selecționa
ta masculină de handbal a 
Iugoslaviei a cîștigat turneul 
internațional desfășurat la 
Flensburg (R.F. a Germani
ei). Handbaliștii iugoslavi au 
terminat neînvinși competi
ția, totalizind 8 puncte. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat echipele orașelor Copen
haga — 6 puncte, 
— 5 puncte etc.

te H. Pașovschi. Boberii ro
mâni își vor începe 
antrenamentele pe piftia 
la Sapporo.

★

vineri
de

în 
te-

Flensburg

Comitetul 
Jocurilor 

de la Sa- 
oficial că

KINSHASA. — Echipa iu
goslavă de fotbal Zelezniciar 
Sarajevo (lidera campionatu
lui iugoslav), aflată în turneu 
in Republica Zair, a jucat 
la Kinshasa cu o selecționa
tă locală. Partida s-a înche
iat cu un rezultat de egali
tate ! 1—1 (1—0). Oaspeții 
au deschis scorul în minu
tul 29 prin Lusici, tar gaz
dele au obținut egalarea în 
ultimul minut de joc, cînd 
Adzlarmayanga a transfor
mat o lovitură de la 11 m.

SAPPORO. — 
de organizare al 
Olimpice de iarnă 
pporo a anunțat _ 
numărul participanților la 
diferite discipline se ridică 
la aproape 1200. Jocurile 
vor fi urmărite de 3 500 de 
ziariști dintre care 2 000 sînt 
japonezi. Centrul de presă a 
fost deschis ieri.

La Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sapporo, în con
cursul de bob, țara noastră 
va fi reprezentată de două 
echipaje. Echipajul de 4 es
te alcătuit din I. Panțuru, 
D. Focșeneanu, D. Pascu și 
I. Zangor. Acest echipaj de
ține titlul de campion al E- 
uropei. In proba boburilor 
de 2 persoane vor concura 
D. Panaitescu și V. Papa- 
dopol. Antrenorul echipei es-

De cîteva zile se află 
Capitală selecționatele de 
nis de masă ale R.P. Chine
ze. Oaspeții se antrenează în 
comun in sala de la stadio
nul Republicii cu jucătorii 
țării noastre. Selecționatele 
R.P. Chineze vor participa 
intre 23 și 25 ianuarie la 
campionatele internaționale 
ale României, care vor avea 
loc la Cluj. înaintea acestei 
competiții, lunî, de la ora 
18,00 în sala sporturilor de 
la Floreasca vor avea loc 
partidele amicale dintre re
prezentativele feminine Și 
masculine ale celor două 
țări. Intilnirile sînt aștepta
te cu legitim interes de ama
torii tenisului de masă din 
Capitală, care vor avea o- 
cazia să urmărească din e- 
chipa oaspete o serie de ju
cători și jucătoare dc va
loare, ca Lian Ko-lian, Li 
Cin-kuan, Si En-tin, Tian 
Ven-len, Iu Cian-ci, Li Li-și, 
Gian Iluai-in.

(Agerpres)

latifundii insumind 2 56G 090 
hectare. Consumul real al popu
lației a crescut cu 12,8 la sută 
ca urmare a unei mai echi
tabile repartizări a venitului 
național, iar clasa muncitoare 
ia parte, tot mai intens, la con
ducerea țării. Sint tot atitea ja
loane ale noului drum revolu
ționar pe care a pășit Repu
blica Chile, îndrcptățindu-1 pe 
directorul Oficiului Național de 
Planificare (ODEPLAN) să de
clare, recent, că anul 1971 în
seamnă pentru țara sa „naște
rea unei a doua independențe"

Toate acestea s-au petrecut 
simultan cu încercările cercuri
lor reacționare de a zdruncina 
economia și a pune in pe
ricol puterea populară. Astfel, 
Partidul Dcmocrat-Creștin și 
Partidul Național de extremă 
dreaptă — care alcătuiesc opo
ziția și dețin încă majorita
tea parlamentară in Congresul 
chilian — au diminuat bugetul 
pe actualul an cu peste 3(1» 
milioane dolari, repre/.entind o 
mare parte din sumele alocate 
pentru dezvoltarea industriei, a- 
griculturii sau pentru diferite 
servicii dc interes public. Este 
— cum a declarat Americo 
Zoriila, ministrul finanțelor — 
o încercare a dreptei „dc a im 
piedica guvernul să-și realizeze 
programul in domeniul econo
mici*.

Riposta vehementă a maselor 
nu a intirziat, la Santiago de 
Chile, in cadrul unui mare mi
ting, muncitori, funcționari, in
telectuali au reafirmat spriji
nul lor pentru guvernul Uni
tății Populare, au cerut Con
gresului să revină asupra ho- 
tăririi.

Manifestările prilejuite dc re
centa aniversare a semicente
narului P.C. din Chile au re
prezentat, de asemenea, m irtu- 
rii sigure ale largului sprijin dc 
care se bucură, in r iodul po
porului, actuala politică a gu
vernului Unității Populare. A- 
portul partidului comuniștilor 
la noua calc dc dezvoltare a țâ
rii a fost subliniată în salutul 
adus, în numele Frontului Uni
tății Populare, de reprezentan
tul Partidului Socialist. Arătind 
că întreaga țară cunoaște un 
proces politic important și sem
nificativ, „ai cărui scop il con
stituie înlocuirea societății ca
pitaliste cu cea socialistă", el 
a evidențiat că un *mcrit deo
sebit în această direcție revine 
partidului comunist, caro a ju- Ștefan ZAIDES
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Efervescență
Catalonia și Țara Bascilor au 

cunoscut din nou, în cursul ul
timelor săptămîni, o seric de 
conflicte sociale. Opt mii de 
muncitori și-au întrerupt lu
crul în cursul lunii decembrie 
și în prima săptămînă a lui 
ianuarie, în regiunea Barcelo
nei și în provincia bască Gui- 
puzeoa, pentru a sprijini reven
dicările lor formulate în nego
cierea privind contractele co
lective de muncă, dintre care 
multe trebuiau reînnoite la în
ceputul anului. Aceste acțiuni 
succed grevelor care au para
lizat, in octombrie și noiembrie, 
două dintre cele mai impor
tante uzine din Catalonia i 
S.E.A.T. (uzină constructoare de 
automobile) cu 20 000 de mun
citori, și societatea ,.ROCCA* 
(constructoare de radiatoare) eu

6 000 de muncitori. Tulburările 
au afectat, în esență, sectorul 
textil și extractiv din Catalo
nia, siderurgia și întreprinde
rile de aparate de protecție din
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Țara Bascilor. In Catalonia. 
1 000 de mineri de la minele 
de potasiu din Salient și de 
la Barenys au încetul lucrul la 
5 Ianuarie, în sprijinul reven
dicărilor lor ebonomice, cu oca
zia reînnoirii contractelor co
lective, continuînd tuclica folo-

sită în decembrie dc 3 500 mun
citori din 34 de întreprinderi 
textile catalone.

In provincia Guipuzcua, 2 000 
de muncitori de la întreprin
derea siderurgică .Patricio E- 
cheverria" au încetat lucrul in
tre 4 și 7 ianuarie, iar 1 000 do 
muncitori aparținînd unor în
treprinderi mici și mijlocii, 
specializate in producerea do 
aparatură de precizie, se află, 
de asemenea. în grevă de mai 
multe săptămîni, în sprijinul 
revendicărilor lor. In regiunea 
Madrid, o anumită efervescen
ță se manifestă în sectoarele 
transporturilor, comunicațiilor, 
metalurgiei și tipografiilor, ca
re sint în mod tradițional celo 
mai active în lupta socială.
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