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Ieri după-amin.'a. a avut loc 
la Petroșani plenara Comitetu
lui municipal dc partid. 14» lu
crările plenarei au luat parte 
membrii comitetului municipal, 
secretarii comitetelor dc partid 
și ai organizațiilor dc bază a- 
parținind dc Comitetul munici
pal. conducătorii organizațiilor 
dc masă și obștești, conducătorii 
instituțiilor și unităților econo
mice, șefii birourilor și servi
ciilor dc personal.

La plenară a participat tova
rășul ȘTEFAN ALMAȘAN, se
cretar al Comitetului județean 
dc partid.

Plenara a dezbătut următoa
rele probleme înscrise la ordi
nea dc zi :

— Preocuparea organelor și 
organizațiilor dc partid, sindi
cat. U.T.C. și a organelor tch- 
nico-administrativc din între
prinderi și instituții in vede
rea traducerii in viață a sarci
nilor reieșite din hotărîrile 
C.C. al P.C.R. cu privire la se
lecționarea. creșterea și promo-

varca cadrelor. 
IOAN GUINEA, 
miletului municipal dc partid);

— Preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid, orga
nizațiilor dc masă, economice 
și dc stat in legătură cu exa
minarea și rezolvarea scrisori
lor, sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii (informare pre
zentată de tovarășul LOG1IIN 
POPA, șeful secției organiza
torice a Comitetului municipal 
de partid).

Plenara a ascultat o informa
re prezentată de tovarășul IO
NEL CAZAN, secretar al Comi
tetului municipal dc partid cu 
privire la activitatea desfășura
tă de Biroul și Secretariatul 
Comitetului municipal în perioa
da care a trecut de la ultima ple
nară. precum și informări din 
partea unor membri ai Comite
tului cu privire Ia modul în 
care și-au îndeplinit sarcinile ce 
le-au revenit.

La discuțiile purtate pe mar
ginea materialelor și informă-

(Raportor tov. 
secretar al Co-

rilor prezentate au participat 
tovarășii : IOAN KARPINECZ 
director in Centrala cărbunelui 
Petroșani. CONSTANTIN GU- 
RAN, directorul întreprinderii 
dc morărit și panificație, ION 
CHERECHEȘ, secretarul comi
tetului dc partid al minei Pe
trila. DUMITRU ȚURNA, direc
torul Grupului II construcții al 
T.C.D.. CAZIMIR DAVIDO- 
VkCI, directorul O.C.L. — Ali
mentara. RODICA TATULICI. 
directoarea F.F.A. „Viscoza" Lu- 
peni, ANDREI COLDA, secre
tarul comitetului dc partid al 
minei Lonea, DUMITRU POr- 
EANAȘ, directorul Exploatării 
miniere Lupeni. MILUȚA RU
GINA, secretarul comitetului de 
partid al minei Uricani, ION 
CATUȚOIU. șeful Depoului 
C.F.R. Petroșani, RADU LU- 
PAȘC-U, secretarul comitetului 
dc partid al Exploatării minie
re Dilja.

(Continuare in pag. a 3-a)

Ancheta noastră la mina Lonea (II)

FORMAȚIILE DE LUCRU SA AIBA
TOT CE LE TREBUIE LA FRONT!

„Nu prea avem reclamații de 
la sectoare, sînt destul dc rare 
cazurile cînd oamenii se plîng 
că n-au avut cutare sau cutare 
material*,  ne-a relatat — să 
recunoaștem, puțin cam opti
mist față de nemulțumirile 
„culese’ de noi doar în citeva 
ere de investigare și pe care 
le-am redat în numărul de ieri 
al ziarului —, maistrul princi
pal Ionel Colda. locțiitor al șe-

se succed cărucioare încărcate 
cu materia! lemnos de dimen
siuni diferite, fapt care deter
mină lucrări în plus cu regla
rea basculatorului la colivie. 
Desigur, șeful sectorului depo
zite e nevoit să plece perioa
de îndelungate la recepția ma
terialelor la Petrila, dar se im
pune, cu toate acestea, o „stru- 
nire" mai bună a supraveghe
torilor, ca să ia comenzile mai

fulul sectorului transport. ..To
tuși, a adăugat dînsul. sînt a- 
tnimite cazuri cînd unele sorti
mente de materiale nu ajung 
la timp Ia destinație. Ce se 
tntimplă ? Uneori, se formează 
nerațional garniturile, se cu
plează vagonete cu materiale 
complet distincte pentru destina
ții diferite. Cei de la suprafa
ță — personalul de încărcare 
a materialului lemnos și de 
masă — nu satisfac comenzile 
conform cererilor sectoarelor, 
nu le respectă integral, și nu 
e bine I Supraveghetorii nu-și 
fac datoria. îs mai mult de 
capul lor, nu o dată iasă un 
talmes-balmeș din tot... Tată 
de ce oamenii noștri sînt nevo- 
iți să piardă minute, ore preți
oase cu deplasările de la un 
puț la altul, cu manevrele su
plimentare în circuitul de la 
suprafață. Apoi. în garnituri

(Vezi prima parte a prezentei 
anchete in „Steagul roșu" nr. 
6 905 din 14 ianuarie a. c.).

ca lumea, să nu le amestece 
cum s-o nimeri... E necesar ca 
aceștia să fie instruiți mai te
meinic, să fie determinați să sim
tă o mai marc răspundere pen
tru îndeplinirea întocmai a o- 
bligațiilor de serviciu..." Din 
discuția purtată a mai reieșit 
și o deficiență de organizare 
pe ansamblu : la orizontul 615 
se dă material lemnos pe toa
te cele patru schimburi, pe cînd 
plasarea mecanicilor de loco
motivă și a frînarilor pentru 
transport nu e decît pe două 
schimburi, pe mărcile 1 și 3 
Deci, materialul dat pe 2 și 4 
nu are practic cine să-1 trans
porte. rămine stocat. blocînd 
trecerile. Lemnul cerut de sec
tor stă sub puț, tocmai cînd 
brigăzile din cadrul acestuia 
simt cel mai mult nevoia lui. 
Și se mai... întîmplă că vago- 
netele rămîn nedescărcate, iar 
a doua zi se constată că pen
tru un anumit sector, comenzi
le depășesc disponibilul de 
„țoale"... Și nu-s rare cazurile 
cînd materialul expediat pen-

tru sectorul de deschideri și 
pregătiri trece, pur și simplu, 
prin colivie, 
pectiv și e 
plecat... Iată 
maistru ca
Sicoe are un cuVint hotăritoc 
de spus. Conducerile sectoare
lor. factorii de răspundere ai 
minei, trebuie să ia. grabnic, 
toate măsurile de remediere a 
situației. E drept, sînt 
izolate, dar tare-i bine 
să fie evitate !

Recunoaștem că nu _ _ 
prea strălucit cu personalul de 
regie și de deservire, atît ca 
număr cît și din punct de ve
dere al calificării ; aceasta nu 
acoperă necesitățile, dar nu e 
mai puțin adevărat că efectivul 
care există poate fi „chemat la 
ordine", să-și îndeplinească, 
intr-un cuvînt, îndatoririle pe 
care Ie are. La sectorul trans
port sînt încă prea multe nemo
tivate, disciplinizarea colectivu
lui respectiv nu-i Ia nivelul ce
rut. Biroul 
transport, 
trebuie să 
in această

De fapt, _ r___
a noului an, comitetul de par
tid pe mină a purtat o discu
ție cu toți maiștri mineri care 
răspund de coordonarea și 
supravegherea aprovizionării 
locurilor de muncă din subte
ran. $i s-a confirmat realitatea 
că depozitul de material — la 
încărcări de lemn, materiale 
de masă și, în special, fier pen
tru pregătiri etc. — nu onorea
ză la timp și în întregime co
menzile lansate. De asemenea, 
s-a constatat că unele piese de 
schimb necesare la fronturi nu 
se aduc cu oportunitate, și bi
roul serviciului de aproviziona
re al minei are... contribuția sa 
aici.

Din convorbirea avută cu 
tov. Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid al E. M. 
Lonea a reieșit că toate aces-

la puțul orb res- 
trimis dc unde a 
locul in care un 
Gavrilcscu sau

cazuri 
ca ele

Microintcrviu

Da... Puteți nota pe

Traian MORAR

Mecanizarea in

legătura...
Tovarășul inginer IONICA ? La mulți ani "...

I
§

s

:ilnic 
s-a îmbunătățit cu 0,3 puncte, 
1,7 puncte...
de pc acum și citeva eviden-

PROGRAMUL UNIVERSI
TĂȚII SERALE DE M 

X’SM-LENINISM
Luni, lî ianuarie 1972, 

17. au loc cursurile pentru 
anul I economie.

Marți, 18 ianuarie, ora <?• 
au loc cursurile la secția 
principii și metode ale mun
cii de partid.

Siudiu individual, luni, 17 
ianuarie, ora 17.

Cursurile au loc în sălile 
cabinetului de partid.

se stă

organizației de bază 
comuniștii de aici, 
acționeze mai ferm 
direcție.
în prima săptămînă

Tr. MULLER

Randament, recuperare,

La București, au continuat vi
neri lucrările Simpozionului stu
dențesc „U.T.C. — școală de c- 
ducație comunistă a tinerelu
lui'*,  organizat dc Consiliul U- 
niunii Asociațiilor Studențești 
din Universitatea-București,

Pc agenda reuniunii du fost 
înscrise în această zi refera
tele „Cunoașterea valorilor cul
turii, științei și tehnicii contem
porane — condiție fundamenta
lă în formarea viitorului spe
cialist'1 (Universitatea clin Bu
curești — coreferat Universitatea 
din Brașov); .Cultivarea tradi
țiilor revoluționare, factor c- 
sențial în educarea patriotică a 
studenților" (Universitatea din 

coreferat Universitatea

din Craiova); «Studențimea de
modată — prezență activă In 
mișcarea antifascistă din itomfi- 
nia*  (Universitatea din Bucu
rești); „Educația prin muncă și 
pentru muncă, litiu dc n ihlcțe 
pentru tinerelul universitar" 
(Universitatea din Timișoara); 
.Educația tineretului universi
tar în spiritul dreptății și e- 
chității socialiste — obiectiv 
major al asociațiilor studen
țești" (Universitatea din Bucu
rești).

In aceeași zi, partHpunții la 
simpozion au vizitat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, 
n mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

(Agcrpres)

Mai multe produse utile

Sesiune de comunicări

— Alo? 
re-i „debutul" ?

— ...Mulțumitor. In prima decadă a noului an am reușit 
să producem pentru export 6 500 tone cărbune spălat nor
mal 0—10 mm Calitatea a fost îmbunătățită, cenușa s-a 
redus, in acest sens, cu 0,4 puncte. Prin efortul depus 
de către colectiv, umiditatea 
iar randamentul spălării cu 

Probabil se pot face

. șeful de echipa VICTOR DE- 
LEANU și pe maistrul NICOLAE VlJDEA, de la secția 
spălătorie, pe supraveghetorul ALEXANDRU OPREA, de 
la încărcare, pe șeful de echipă PAVEL DAMIENO1U, de 
la secția brichetai; de la întreținere se remarcă, prin lucră
rile de calitate executate, lăcătușii din echipele conduse de 
LIV1U KISS, SABIN HANCHEȘ. DUMITRU ȘERDEAN, 
ION MARCU, CORNEL URSA, electricienii din echipa lui 
CAROL RUSU...

— Ce preocupări prevalează tn această primă lună a 
celui de-al doilea an al cincinalului actual ?

— Va trebui să onorăm o sarcină considerabilă pen
tru export: încă 8 000 tone cărbune spălat normal. Va fi 
necesar să asigurăm cărbunele spălat special pentru semi- 
cocs destinat Călanului. In plus, se cere să fim mereu atenți 
la recuperare, la randament, la calitate. Căci indicatorii 
economici se vor mereu îmbunătățiți. E o legitate... Rezul
tatele de pînă azi ne obligă s-o respectăm! Oamenii noștri 
știu asta...

— încolo, cum vă mai simțiți ?
— Bine. E ger tare...
— Vă doresc realizări „fierbinți", în continuare...
— Mulțumesc.

La magazia de mărfuri din 
stația C.F.R. Petroșani sînt 
evidente eforturile de meca
nizare a operațiunilor de în
cărcare și descărcare. După 
dotarea magaziei cu patru 
moderne transpalete, in cu- 
rînd colectivul muncitorilor 
de aici va intra în posesia u- 
nui motosttvuilor. Astfel va 
fi posibilă o mai bună utili-

centrul atenției
zare a suprafeței de depozita
re a mărfurilor în depozit 
precum și o manipulare ușoa
ră a acestora în procesul de 
încărcare-descărcare. Mecani
zarea continuă a acestor ope
rațiuni asigură, pe viitor, re
ducerea timpului de stațio
nare a garniturilor de tren 
în gara petroșăneană.

N. L.
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MOTIVAȚIA RESTRICȚOIi
în distribuirea apei potabile

Dialog cu ing. GHEORGHE ROMOȘAN, 
directorul I.G.C. Petroșani

a-Zbirniitul insistent al telefoanelor, țelul nedisimulat al 
cestora - ’întrebările unidirecționate : „Ce se intimplâ cu apa 
potabilă, de ce s-a oprit și cit vor dura... restricțiile ?" - ne-au 
determinat să luăm, de urgență, legătura cu I.G.C.-ul. Sumar, 
la rubrica „Informații utilitare'1, l-am anunțat, la timp, pe citito
rii noștri despre cauzele micșorării programului de distribuire a 
apei. Ieri dimineață - din dorința de a edifica „en detaille" 
populația, pe toți ce-i ce încă nu sînt... la curent cu motivația 
reală a temporarelor (care, după toate probabilitățile, se vor 
prelungi încă o perioadă) restricții in distribuirea apei potabile 
- am stat de vorbă cu ing. Gheorghe Romoșan, directorul I.G.C. 
Petroșani.

Gheorghe Romoșan, directorul I.G.C.

Membrii clubului de politică 
externă care iși desfășoară ac
tivitatea sub îndrumarea Comi
siei politico-ideologice și cultu
ral-educative din cadrul comi
tetului orășenesc U.T.C. Petrila, 
au .consemnat’ intrarea in a- 
nul 1972 printr-o sesiune de 
comunicări pe teme internațio
nale In cadrul acestora ..Suc
cesele României pe arena poli
tică internațională in 1971*  — 
(comunicare prezentată de pro
fesorul Tiberiu Gagyi) și ..Ten
dințe de Afirmare a țărilor din

America Latină" au reținut în 
mod deosebit atenția partici- 
panților.

In perioada acestui trimes
tru, membrii clubului, elevi ai 
liceului de cultură generală 
din localitate și-au propus or
ganizarea unui simpozion, la 
nivelul orașului, pe tema : „Po
litica externă a României în 
contextul evenimentelor inter
naționale" — care va fi reali
zat cu participarea unor pro
fesori de istorie și a celor mai 
buni membrii ai clubului.

ÎN PAGINA A 2-A

CULTURA - ARTA
♦ Cinci minute cu artistul plastic Horia Popp
♦ Note de spectator
♦ Poșta literară

— Tovarășe director, am do
ri să informăm populația, pe 
toți cititorii noștri, ceva mai a- 
mănunțit, asupra a ceea ce s-a 
întîmplat la Jieț. Care este ex
plicația debitului scăzut de apă 
la bazinele de captare ?

— Ploi, se știe, nu prea au 
fost. Zăpadă — insuficientă. 
Peste această ..sărăcie' în pre
cipitații a intervenit, de citeva 
zile, și înghețul. Gerul a în
gustat la maximum albia Jie
țului. Piriul are, acum, o lă
țime de 80 cm. Poate fi trecut 
cu pasul... Toată apa Jiețului

este „forțată", deocamdată, in 
drenurile noastre. A fost „vîrî- 
tă" toată spre captare... Insă, 
oricum, e insuficientă...

— Și atunci ?
— Sîntein nevoiți să „intro

ducem' restricțiile pe care 
le-ați anunțat. Adică, repetînd, 
vom da „în circuit" apă, zilnic, 
numai intre orele 6—11 și 14— 
21.

— Cil timp va dura aceasta?
— Vedeți, atîta timp cit con

dițiile climaterice nu se schim
bă și va continua să fie cer se
nin și îngheț ; dacă zăpada(Continuare in pag. a 3-a)

nu-și va face ..apariția" și pî- 
raiele care alimentează debi
tul Jiețului vor îngheța, restric
țiile impuse de momente se 
vor prelungi. Cit ? Nu se știe ! 
Oricum, dacă oamenii, întrea
ga populație va înțelege că 
peste acest temporar impas se 
poate trece, cu înțelegere și o 
oarecare îngăduință, dacă nu 
vor exista abuzuri și apa va fi 
chivernisită așa cum se cere în 
atari situații, nu există nici 
un motiv de neliniște.

— In ce măsură vor fi afec
tate centralele termice ?

— La centrale, apa existentă 
poate fi folosită și... două săp- 
(ăinîni. Se 
normal, ca 
știu bine

poate face focul 
și pînă acum — ei 
acest lucru —, nu-

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Am început prin a vedea dacă 
prevederile contractuale surve
nite între întreprinderile patro- 
natoare (Grupul de șantiere al 
T.C.D. și Centrala cărbunelui) 
și școală sînt respectate sau nu 
căci iu ultima noastră trecere 
pe aici mai erau multe de fă
cut. Responsabilitățile erau e- 
gale pentru cele două între
prinderi. dar rezultate vizibile, 
îmbucurătoare, chiar peste pre
vederile contractuale, se văd 
doar din partea C.C.P., în timp 
ce Grupul de șantiere de con
strucții s-a eschivat cu multă 
suplețe aducînd mai multe ar
gumente în favoarea neexecu- 
tării unor bancuri pentru tîm- 
plărie.

însoțiți de directorul Școlii 
generale nr. 1 Petroșani prof. 
Ioan Dancu, trecem prin ateli
ere. Cercul dc croitorie (să-i 
spunem așa, dar aici se fac și 
plapume, și cusături gen arti
zanat) a fost dotat recent ch 
șase mașini de cusut, din care 
patru cumpărate din fondurile 
proprii. Vor putea, fetele de 
aici, în felul acesta să-și spo
rească contribuția la autodota
re căci din banii obținuți pe 
produse se procură diverse bu
nuri necesare școlii. „Nu de 
mult — ne spune Daniela A- 
vramiuc dintr-a IX-a am ter
minat o comandă de 200 bur
dufuri pentru perne dată de 
I.I.L. Petroșani".

„Mașinile vin tocmai bine. 
Vom putea să coasem mai 
mult, mai repede și mai bine", 
intervine colega ei. Magdalena 
Steiner.

Recenta expoziție a atelieru
lui a relevat alături de numele 
interlocutoarelor noastre și nu
mele altor fete pricepute ca 
Aurora Pană, Editha Tănăsele, 
dintr-a X-a, iar faptul că mul
te din exponate s-au vîndut 
foarte repede dovedește hărni
cia și priceperea tuturor.

La bufet — unde de cîte ori 
trecem prin școală ne oprim — 
dăm de-o listă de bucate a 
săptămînii de-a dreptul impre
sionantă pentru tinerele gospo
dine i sandvișuri de toate fe
lurile, maioneză, prăjituri cu 
mere, brînză, salată de beuf, mici 
ș.a. Nu-i de mirare că venitu
rile sînt de 600 lei săptămânal, 
cînd mîinile sprintene ale An- 
dei Grădină, Silviei Popescu, 
Ilenei Țurnă, Roxanei Diaco- 
nescu fac niște bucate ce-ar 
scoate din post și-un sfînt. Și 
cînd te gîndești că sînt abia la 
început I

Vizităm apoi atelierul de 
tîmplărie, loc dc muncă pentru 
elevii claselor a V-a și a Vl-a. 
Fiind mai mici, pentru a nu-l

obosi prea mult, ei nu fac alt
ceva decît traforaj, dar aceas
ta nu justifică oricît de puți
ne ore au avut, rezumarea pe 
tot parcursul trimestrului I 
la... indicații generale șl mînu- 
irea sculelor. Iar faptul că 
foarte mulți dintre ei au doar 
suficient la lucrările practice 
și-ar putea avea rădăcinile și 
aici, nu numai în severitatea 
notării.

„Lăcătușii" a« dat dovadă do 
multă inventivitate cînd a« 
pus în folosință tabla schimba
tă de pe acoperișurile unon 
blocuri din cartierul Carpațl. 
Fărașele și lopețile pentru căr«< 
bune sînt la fel de bune — ba 
chiar mal bune, căci sînt făcu
te de mîinile lor — ca cele din 
material nou. „Electrotehnici-*  
enii" stau însă mai slab. $i-au 
propus să confecționeze veioza 
și lustre. Atelierul a fost des
chis mai tîrziu, și acum mal 
sînt necazuri cu instalarea u- 
nui tablou de forță, și-au im
pus un sever control de cali
tate — iată o parte din cauze
le confecționării unui mic nu
măr de lustre și veioze ne ca
re le aflăm de la Dan Miclău- 
șoiu și Constantin Pașcanii din 
clasa a VIII-a C.

„Preconizăm să dăm un sens 
mai concret preocupărilor ele
vilor în ateliere, ne spune di
rectorul la sfîrșitul vizitei. Ta
tonăm terenul cu unele Între
prinderi pentru a realiza con
tracte la produsele pe care le 
putem noi nrodnre deocamda
tă."

Tntr-adevăr. Trebuie dat un 
sens mai concret activității lă
cătușilor. căci școala, și uneori 
casele pionierilor, nu au nevoie 
la infinit de autodotare. Iar cele 
4 veioze și 4 lustre produse de 
eiectrotehnicieni ca și cele 29 
.de panouri cu instalația de 
principiu a unei locuințe nu 
■justifică decît parțial activita
tea de un trimestru. Nu se ri
dică problema obținerii unop 
fonduri pentru amortizarea in
vestițiilor făcute, ci se pune 
problema unei responsabilități 
sporite individuale și colective 
față de produsul finit. Iar re
lația aceasta dintre beneficiar 
(de 
re) 
(în 
de
a ___ ,
practice ale viitorilor cetățeni. 
Este imperios necesar ca tri
mestrul al doilea să dea posi-' 
bilitatea elevilor să vadă fina
litatea muncii lor. căci lucrări 
pentru expoziția de sfîrșit de 
an se vor găsi destule.

această dată o întreprinde- 
și executant dâ satisfacția 
măsura în *care  lucru este 
calitate) muncii împlinite 
gîndurilor șl năzuințelor

I. MIRCEA

I

A

Intii, să ne cunoaștem
Nu vi s-a întîmplat nici

odată să vedeți o anumită 
persoană, pe care să nu o 
mai fi cunoscut și să simțiți 
față de ea, chiar din prima 
clipă, o repulsie, o neînțelea
să și nejustificată aversiune, 
de parcă toată viața ați fi 
fost niște dușmani de neîm
păcat ? Mic, mi s-a intim- 
plat. Și, dacă îmi îngăduiți 
am să vă povestesc ultimul 
caz :

Sint ceea ce s-ar chema un 
mare „mîncător de filme". 
Merg la toate, bune sau rele, 
nu contează. In definitiv, da
că cine știe ciți au avut răb
dare luni dc zile, ca să toar
ne o peliculă, pot avea și eu 
atita voință incit, să „rezist" 
două ore Ta să o văd pînă la 
capăt. Personalul sălii de ci
nematograf, mă cunoaște de 
acum și aproape întotdeauna 
reușesc să obțin același loc. 
E vorba de un anumit scaun, 
de unde mi se pare mie că 
se poate vedea cel mai bine. 
Vu m-a interesat niciodată 
cine stătea în dreapta ori in 
stingă mea. Pînă intr-o zi, 
cînd mă trezii alături de un 
om care, de cum îl văzui am 
și simțit că mă indispunea. 
Era așezat pe locul său, dar 
în așa fel, incit ocupa și din 
al meu cel puțin un sfert. 
Credeam că obserrindu-mă, 
se va retrage, in limitele e- 
xacte ale suprafeței pentru 
care plătise bilet. Mă înșe
lasem. S-a uitat o clipă la 
mine, ca la o muscă, sau altă

insectă bună doar de a fi 
tratată cu analcid și a con
tinuat să rămină impasibil, 
in poziția in care il găsisem. 
Ba ifi mai așeză și o sacoșă, 
plină burduf, lingă picioarele 
mele, incit ce mai, trebuia 
să stau de parcă mă găseam 
pe scaunul electric. Bineințe- 

ni-am lăsat nici eu

fi tun /acut la rindul 
tot ce mi-a

meu, 
stat in putință 

ca să-l incomodez, să nu-l las 
să-i tihnească filmul.

De atunci, ori de cite ori 
ne nimeream alături, ne mal
tratam reciproc care mai de 
care. Și ce să spun, ne ni
meream extraordinar de des, 
parcă ne căutam înadins.

...Nu de mult, s-a nimerit 
să am o anumită afecțiune. 
Mă prinsese un curent, ră
cisem, in sfirșit necazuri cu 
sănătatea. Cineva m-a sfă
tuit i

— Du-tc la doctorul cu-

tare. E as în meserie și pe 
deasupra un om tare cum
secade.

— Bine, dar nu-l cunosc.
— Uite, ii dau eu un tele

fon...
A dat 

și peste 
băl ut la 
comandat- cu

— Bună ziua.
— Bună ziua.
Și n-am mai zis nici unul 

nimic, nici eu, nici doctorul. 
Mă aflam față în față cu o- 
mul, din pricina căruia, vi
zionarea filmelor iuti deveni
se un adevărat supliciu.

Ne-am privit, mai iutii cu 
surprindere, apoi contrariați 
și în sfirșit amuzați. A zlm- 
bit' mai întii el, apoi eu, du
pă care ne-am pornit amin- 
doi pe un ris zdravăn, copios.

Din, ziua aceea am devenit 
prieteni și ne mirăm pur și 
simplu cum și pentru ce nu 
ne-am putut suferi atîta vre
me ? (mi-a mărturisit că la 
rindul său nu mă putuse „în
ghiți", încă de cum dăduse 
ochi cu mine). Cu fiecare zi 
ce trece, descoperim tot mai 
mult ce oameni agreabili sin- 
tem...

...Așa că, cu unul am în
cetat să mă mai iau după im
presii exterioare, să judec 
oamenii încă mai inainte de 
a-i cunoaște. Și, mărturisesc 
sincer, ră viața ml-a devenit 
mai liniștită.

respectivul telefon 
citeva minute, am 
ușa medicului re- 

atita căldură.

y. DAN
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Cinci minute 
cu artistul plastic

HORIA POPP
DE

O sinceră invitat te
Spectacolul cu piesa ...Eseu*  

de T. Mușatescu in regia in- 
-.1 '' ' ‘ 
ȘOM 4 dă marj sj’cranfe pen
tru .inul in car. am intrat. 
deoarece asistăm, și sint con
vins de asta, la o revitali- 
zarc a repertoriului, la o dă
ruire sporită din partea co
lectivului teatrului, dar care 
se cere a fi susținută de ma
rea, pretențioasa, dar și calda 
dăniire a publicului.

.4m avut posibilitatea să 
văd această dăruire chiar în 
seara premierei cind un pu
blic numeros și credincios 
teatrului, entuziast, a primit 
cu îndreptățită emoție, dar 
și cu marc satisfacție, piesa.

Nimic forjat, nimic de pri
sos, toate în limitele bunu
lui simț artistic și totul con
form viziunii autorului în
suși.

Ctinoscind teatrul din Pe
troșani nu din unghiul spe
cialistului. ei al spectatorului, 
trebuie să remarc că în ul
timii 10 ani puține au lost 
spectacolele care să se ridi
ce la nivelul acestuia. Spec
tatorul are în țață un mă
nunchi de actori care pur și 
simplu enturiasmeacâ : in 
mod deosebit ELISABETA 
BEI R.4 in rolul Mizei. Nu 
putem afirma că este un rol

.mănușă**,  cum se spune 
limbai actoricesc, ci este 
creafie. o creație care 
din talentata 
personalitate a teatrului nos- 
t'u. Verva, dăruirea și, evi
dent, talentul incontestabil 
tace ca cea mai mare parte 
a scenelor în care apare să 
fie punctate cu ropote de a- 
plauze, cum s-a fntfmplat. 
E drept că și textul ajută 
mult la aceasta, dar să dăm 
actriței ce este al ci. Elisa
betei Belba i se alătură tâ
nărul și talentatul RADU 
NEAG in rolul destul de pre
tențios al lui Dccebal Sp. 
Necșulescu. S-a afirmat că 
Radu Neag este un actor de 
perspectivă; este și o confir
mă

In 
o 

face 
actriță o mare

\'âzindu-l în acest rol. i|i dai 
ama de bogata gamă inter- 

pretat'i ă d>’ < are dispune. Nu 
trebuie uitați actorii M1RCEA 
ZA BALON in rolul lui Tra
ian, DUMITRU DRACEA. în 
rolul generalului Stamatescu, 
ȘTEFANI A DONCA, PAULI
NA CODREANU și ceilalți 
care dau substanță și origi
nalitate interpretării.

.4ni amintit de regie, sce
nograf u- și costumație. Și a- 
cestea completează fericit ți
nuta spectacolului, sini cle
mente ce și-au pus evident 
amprenta in economia aces
tui spectacol.

Spectacolul cu piesa in trei 
acte „...Eseu" rămfne o pa
gină de succes in activitatea 
teatrului nostru din Valea 
Jiului și tocmai pentru aceea, 
imi mu îngăduința să adre
sez tuturor sincera invitație: 
poftiți să-l vedeți

Prof. Ionel PADIUEANU 
Liceul industrial Petroșanitocmai noua sa creafie.

Autentic recital actoricesc

.v/6'i/t/z-.v/y.i/iy/
Q Succesul de care s-n bucu

rat In public coined in ... Eseu"
de Tudor Mușatescu, prezen
tată in premieră, simbătâ 8 ia
nuarie, la Teatrul «le Stat „Va
lea Jiului" nu a fost intim- 
plâtor. Afluența marc dc pu
blic la Ix>nca (10,1), Pctrila 
(11.1.), Lupcni (13.1.), Uricani 
(14.1.) demonstrează o dată mai 
mult că în noul an... s-a pășit 
cu dreptul.

• Instructorul brigăzii artis
tice dc agitație al E. M. Pc- 
trila, Vasile Bitter ne vorbește 
despre arta interpretativă a Su- 
zanei Iicdcșan și Vioricăi Să- 
lăjan, a lui Dan Panteșescu și 
Gheorghe Diciu, membri ai bri
găzii ce sc va prezenta cu un 
variat și spumos repertoriu la 
apropiatul concurs al brigăzilor 
din municipiul nostru.

lnsistentele aplauze din 
seara premierei ... Eseu' de 
T. Mușatescu au vorbit mai 
mult despre valențele spec
ia ■'olului decit poate o vor 
face cronicile dramatice. Rîn- 
durile de mai jos nu vizează 
insă spectacolul in serie, ci 
pornesc de la un cvasipara- 
dox: in ciuda unei anume 
omogenități a reprezentației 
am refinut in mod deosebit 
interpretarea Elisabetei Bcl- 
ba — un autentic recital ac
toricesc.

E adevărat că dramaturgul

fost foarte generos cu Mi-a __  , - .
za General Stamatescu, ofe- 
rindu-i replici pline de Ti
mor, care in cele mai multe 
situații nu permiteau nici un 
fel de... replică, scena sau 
tabloul consumindu-se după 
un cu vini sau o expresie 
.forte' de un haz incendiar.

S-ar putea spune că rolul 
i-a venit mănușă, cum zic 
actorii. E adevărat, Elisabeta 
Belba acea toate datele ce
rute de personaj, dar ele au 
fost slujite de talent, plus 
muncă, sobrietate și persona-

litote profesională in pregă
tirea acestui rol. Naivă și e- 
nergică, sensibilă și deschisă, 
mereu eruptivă prin vorbe și 
gestică, afectată dar și natu
rală fși domină și dirijează 
bărbatul și fiul in aplauzele 
generale ale publicului.

De fapt evoluția
scena

sa pe 
petroșăneană atinge 

arte superioare, cu care ne-a 
obișnuit de atifia ani. și-i 
mulțumim !

prof. Mircea Ml N'TEANU
Șc. gen. nr. 1 Vulcan

• .Erudit club" de Ia Li
ceul din Pctrila dorește ca in 
ziua de vineri, 21 ianuarie, să 
ne prezinte un spectacol de 
inaltă ținută. Dar mai bine să 
Ic dăm cuvîntul :

Partid iubit!
De cind lumini răsar in țară 
Și-n suflete lumini irump,
Ne ești in viață STEA POLARA 
Partidule — părinte scump !

Obida veacurilor crunte
N-o mai purtăm de mult in noi. 
Ci-n piept ni-e dăltuit un munte — 
\ irtutea bravilor eroi !

Largi drumuri ne deschizi prin vreme 
Neistovit, cutezător.
Ne place glasu-ți să ne cheme. 
Partid viteaz, biruitor !

Chemarea la ne dă avinturi 
Și energii de nou născuți 
Prin ea fertilizăm păminturi 
Și ne-ncărcăm de mari virtuți.

Demiurg de faptă și idee. 
Așa te știm partid-erou 
Cind scriem marea epopee 
A timpului acesta nou '.

Pe calea la de glorii plină
Atitea inimi aprig ard 
Nesățioase de lumină 
Sub luminosul tău stindard !

REPUBLICII
\scult șoapta gliei,

Și glia mi se pare fermecată 

Ca o fecioară <u ochi albaștri. 

Cu buze de foc.

Purtind eșarfe de spic auriu

Și coliere, șirag

Cu nestemate rare

\idoma acelor

Din stema țesută pe steag.

Ești fecioara pe care-o iubesc,

Cuib de-mpliniri.

Și de visări.

Românie !
N. POP

Comunistul
Am zămislit in mine tăria, să iu-adape 
Cu-nțelepciunea celor ce zac, adine sub ape. 
Să-mi fulgerc-n convingeri destinul și-mplinirca 
Și jertfelor .de sine să le cunosc menirea.

Azi sint deplin ca holda cc-și poarta anotimpul
Sub ploile fertile. îmi aparține timpul.
Cu toată-nțelepciunea adincului «le ieri;
Sint bobul ce rodit-a 50 de primăveri.

Nu sînt 
de-ajuns

Nu sînt de-ajuns cuvintele, să-nsemne
Meridianele de foc, trasate
Pe harta țării; oricit de solemne 
Le-aș pronunța și-oricit «le ne-așteptate.

Nu sint de-ajuns cuvintele, să-nscrie 
In scoarțele planetei gindul, zborul 
Și fluviul nesecat, de apă vie. 
Ce ne adapă-ntr-una viitorul.

Nu sint de-ajuns cuvintele, să spună
Spre care culmi, pătrunși de-nflăcărarc,
Același drum, pornit dc jos, nc-adună 
Giganți, să creștem dincolo de zare.

Nu sint de-ajuns cuvintele anume, 
Nu pot reda iubirea, nici tăria.
Cuprinse intr-un sfint și falnic nume 
Care girează demnul și frăția.

Nu sint de-ajuns cuvintele, și scrisul
Nu va putea, vreodată, să cuprindă 
Conștiința, ce prin noi iși crește visul. 
Reverberat, prin ea. ca-ntr-o oglindă.

I 
Cela PLOPEANU

mmt
Ni.i tu nu știi prin cite uragane 
trecut-ai risipind prin ani 

frumosul
— Anonim —

Cioplitor de chipuri ia piatră și in lemn, 
Cuprins-ai ueșnida cu barda peste vremi. 
Cu dalta ai lăsat in toate cite-un semn, 
Din vechea măiestrie la care-un neam tu chemi.

Singurătăți ai slrins pe drum de de/)ărtări 
Și n-ai uitat nicicind mcleagurile-oltene 
Mereu ai tot cioplit la pietre in visări 
Din înnoptări de gind uitate printre gene.

Cioplirile ți-au fost nuntiri de începuturi 
Ce mintea-ți chinuiau pe dealuri la Hobița 
In ele-ai incrustat doinirea multor mituri, 
Desprinse din balada Miorița.

C. DASCALU 
lucrător sanitar. Vulcan

.ERUDIT CLUB' LICEUL PETRI LA
Invit cază

întreg unor publicul petroșenean duriluriii a să înălță su
fletește, contribuind, cum :ve Poetul, la creșterea limbai 
rumenești ș-a patriei cinstire

ta o
SOARE la Casa de cultură Petroșani 

vepresentațiunc susținută de artistul
TUDOR GHEORGHE

cu guiturra sa, care au și compus musica pe care o < fntă din 
poeziile barzilor anonimi ai poporului — MIORIȚA & CARUL 
<U FIORI - cil și cele ale poeților ENACH1ȚA VACARES- 
<’l. MIRON COSTIN, DOSITH El. ȘTEFAN AUGUSTIN DOI- 
\'AȘ. VASII.E ALECSANDR1, TUDOR ARGHEZI, CEZAR 
IV \NESCUL. ION BANUȚA. Al.. O. TEODORE ANU, AL. DE- 
PARĂȚEANUL. M1HAI CODREANUL. OCTAVIAN GOG A, 
NICOI.AE LAB1Ș, AL. M ACEDONSCHI. LUCIAN PI AGA 
ROMULUS VULPESCUL, ION BARBU.

Astăzi seară cea dentăi representațiune de
POESIB ROMANA

UllEHIIIIIIIIIILir'

mele
Cind mă adun in scorbuia 

trunchiului meu
Copacului meu nevăzut, 
Cu ramuri agățate de cer, 
Îmi strig păsările mele. 
Vin cele înfoiate și colorate 
Pe care le-nșir,
Pe un fir.

Să mă distreze.
Pe cele dragi — sînt cele mici 
unse cu speranțe ji hrănite.

cu scintei — 
le închid in cutia de argint. 
Cu celelalte umplu sacul 
și le trimit să-și pască ispășirea. 
Vin și aripi frinte, pe ele le pu»i 
pentru otravă și urâ 
sau le iert... sau le uit...

Liniște

— jfăcate muiate-n uitare — 
la ceasul 
plutirii de-argint.
Pe plauri
O singură lebădă : 
Clipa senină.

Irina PFEIFFER
elevă la Școala populară de artă 

Petroșani

Pironarul. fost pionezar.

Artistul sc măgulește a cre
de că Publicul petroșăncan, 
păslrindu-și generozitate.i. îl va 
cinsti cu venirea sa, acu ca și 
in rindurile trecute; cl din 
partr-și, făgăduiește a-și între
buința toate silințele spre a nu 
amăgi așteptarea acelor ce-1 vor 
cinsti cu presența. Asemine, el 
roagă onor Publicul a nu în- 
întrerupe cu aplausurj soareaua, 
ci a și le reserva, dacă va so
coti că a fi cașul, la urma re 
presentațiunii sale.

începutul va fi nesmintit la 
7' 2 ceasuri scara. Durata nu va 
întrece una oră și jumătate. 
Presentare Romulus Vulpescul.

După cum ușor se poate re
marca. afișul conceput de gazde 
reface pe cel al Muzeului li
teraturii române cu mici mo
ri firări. Artistul Tudor Gheor- 
glic. cunoscut pctroșăncnilor 
prin recitalul din .Menestrel la 
curțile dorului", a obținut la 
topul de muzică populară al 
revistei .Viața studențească" lo
cul I și premiul de onoare al 
revistei .Săptămîna culturală a 
Capitalei".

.Trebuie să I auziți mereu 
pe Tudor Gheorghe, căci .,de 
la Maria Tănasc n-am avut o 
personalitate mai puternică în 
ce privește comorile noastre 
folclorice", afirma Eugen Bar
bu în .România liberă".

Presentarea spectacolului a- 
parține cunoscutului critic, poet, 
traducător, dar tot atît de cu
noscutului pionezar (acum pi- 
ronar) Romulus Vulpescu.

Vehiți la soarăa să auziți 
.vocea lui Tudor Gheorghe ve
nită parcă din codrii nepătrunși 
ai legendelor noastre sfinte" 1

AL ALION

• IONICA OV1DIU, Petro
șani : ..Cățelușul din vecini' 
consemnează, după cîte ne scrii 
debutul tău și al mamei tale 
în poezie. Intr-un fel e bine. 
Mai ține-mă la curent cu 
ultimele .compoziții". N-ar 
strica să vii pe la redac
ție să stăm de vorbă sau să 
apelezi puțin și la profesorul 
tău de limba română.

X. ‘V. Lupcni. Despre soarta 
cercului literar din Lupeni ce
reți amănunte directorului de 
club din localitate. Noi vom 
veni cu ele oleacă mai târziu.

M. BUTARC, Petroșani. 
Așteptăm versuri pe măsura 
celor pe care le-am apreciat 
publicîndu-le. Acum, nu.

GHEORGHE BOZU, Petro
șani. Pentru a nu mai avea si
tuații gen -post festum" vă ru
găm să treceți pe la redacție 
pentru a sta mai amănunțit de 
vorbă.

V. B., Petroșani. Nu mai scri
eți ? N-ați mai dat semn de 
viață de mult. Ce s-a întâm
plat ?

N. FLOREA, Petroșani. Mul
țumim pentru urările de an 
nou. Preferam să avem lingă 
ele și cîteva poezii.

C. DĂSCĂLI. Vulcan. Mul
țumiri ! /Vștoplâm in continua- 
ie poeziile promise. Pină a- 
tunci...

I. PFEIFFER, Petroșani: An
corați nava poeziei în portul 
txalismului imediat. Aveți o sen
sibilitate care e păcat să se I- 
rosească în van. Continuați să 
ne țineți la curent și treceți și 
oe |a redacție.

PROFESOR Uricani. V-am 
sfătui să participați la ședințe
le cenaclului literal deschis pe 
lingă Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani. Veți a- 
vea astfel ocazia să aflați mal 
multe păreri asupra „operei" 
dumneavoastră și să ajungeți, 
odată cu noi. la aceeași părere 
și anume că literatura cere mul
tă dăruire dar și mult efort.

C. A. Petroșani. Vă rugăm 
să ne trimiteți din nou ace
leași materiale, dar scrise in
teligibil. La ora actuală nu vă 
putem spune nimic altceva.

PETRU GAINA, Pctrila Vă 
mulțumim pentru aprecierile 
făcute și vă rugăm să treceți 
pe la redacție pentru o discuție 
mai amplă.

Pictorul floria Popp <• un tâ
năr simpatic, jovial, mereu in 
alertă. De «urind a trăit o ma
rc satisfacție : « font ales mem
bru Stagiar al Uniunii Artiștilor 
Plastici. Iată una «lin Justifi
cările acestui interviu, care de
butează evident cu întrebarea :

— Ce satisfacții v > «dti» a- 
nul 1971 ?

— Satisfacții Am reușit &ă 
acord picturii aproximativ opl 
ore pe zi, am participat la 5 
expoziții, am deschis la (axa 
«le cultură «lin Petroșani, in 
sala bibliotecii, o expoziție per
sonală. Un moment dc reală 
satisfacție a fost alegerea mc» 
ca membru stagiar al L A.P. 
Mă voi strădui să confirm a- 
ceastă încredere. Cui ? Publicu
lui. prietenilor criticilor.

— Dacă ar fi sâ vă opriți la 
o lucrare personală, la care 
v ați opri?

— E o întrebare foarte difi
cilă. Ca să dau totuși un răs
puns, cred că mi-e mai aproa
pe ..Primăvara".

— Ce insatisfacții ați avui în 
1971?

- Mă deranjează inerția u- 
nor oameni. Sint oameni care 
n-au fost la o expoziție, n-ae 
văzut o piesă dc teatru sau u» 
concert intr-un an de zile No
tați fot La capitolul .insatis
facții" și faptul că nu am reu
șit să termin cuptorul de ce
ramică al Casei pionierilor din 
Pctrila

— Ce vă doriți cel mai multi
— Să pot spune oric-înd că 

..vopsesc’ astăzi mai bine «le
nt ieri.

— Si publicului ?
— Să existe. Să existe efec

tiv.
— Altceva?
— Anul trecut am pictat 2# 

de pinze. O performanță pen
tru mine. Expozițiile la car» 
am participat au însemnat un 
real ciștig atît pentru mine cit 
Și (sper asta) pentru unii vizi
tatori.

— î-a ce visați. Horia Popp?
— La un spectacol Iota» în 

care pictura să .joace rolul 
prim.

— Ați încercat vreodată și o 
ieșire în afara granițelor plas
ticii ?

— Chiar in acest an voi rea
liza scenografia unui film ală
turi «le arhitectul Radu CălL 
ncscu. îmi doresc o colabora
re cu scriitorul Horia Pălraș- 
cu. un prieten generos.

— Ați făcut cîndva o afirma
ție și anume că filiala D AT. 
din Petroșani este una din pri
mele din țară. Puteți fi mal 
explicit ?

— Am spus-o și o repet, sin- 
tem din punct de vedere valo
ric o foarte bună filială. Și as
ta în condițiile cind sintem 
doar 8 membri. De altfel, re
centa expoziție interjudețeană 
de la Craiova nu a făcut de- 
eît să confirme acest lucru.

— Cu cine credeți că veți 
realiza marea colaborare a a- 
nului ?

— Cu școlarii de la Casa 
pionierilor din Pctrila. Sini 
extrem de receptivi, de entu
ziaști și de talentați.

— Vă urez la început dc an 
multe satisfacții în activitatea 
dumneavoastră, un public a- 
fectiv și noi și fructuoase co
laborări.

L-am lăsat pe tânărul pic
tor Horia Popp între pinzele 
sale albe ce așteptau mîngîie- 
rilc policrome ale penelului.

1. PĂDURE
asistent I.M.P.

IAMB

Proiecte
pe agenda

Școlii 
populare 

de artă
După închiderea expoziției 

din Piața Victoriei, stimulați 
de succesul la public, elevii a- 
nului l C al Școlii populai» 
de artă din Petroșani, au înce
put trimestrul al doilea cu h®- 
tărîrea fermă de a se autode- 
păși. Propunîndu-și mai mirite 
lucrări și de un mai înalt ni
vel artistic, ei nu scapă din 
vedere eforturile pe care tre
buie să le facă în însușirea 
tainelor picturii și sculpturii. 
Printre multiplele proiecte ca
re se conturează acum, la în
ceput de trimestru pe agenda 
activității școlii so află și a- 
cela al deschiderii unei expo
ziții care va omagia apropiata 
sărbătoare a semicentenarului 
H.T.C. Le dorim reușită depli
nă I

NICOI.AE
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Formațiile de lucru să aibă 
tot ce le trebuie la front!

(Urmare din pag. I)

fco nu fost aduse In c<>nșt;nț , 
conducerii minei. pentru a x' 
li» măsurile adeo ate în scopul 
punerii In punct, încă dc la în
ceput»! anului, n aprovizionă
rii- Comitetul de narlid, prin 
membrii săi și prin activul scos 
din producție r.u .bălul" locu
rile de muncă, deocamdată ale 
wtoarelor 11, 111 și IV. Ce con
cluzii s-au tras? Cfi activitatea 
pe linia aprovizonării 6-a îm
bunătățit în ultima perioadă 
de timp. Dar. lipsuri mai sînt i 
materialul necesar brigăzilor se 
află. încă, prea departe de 
locurile de muncă, e greu să 
lot merci după el. să pierzi 
timp, mai ales în condițiile 
programului de lucru în schim
buri de 6 orc. S-a mai ' ă it că 
personalul de deservire și a- 
provizionarc nu-i folosii rațio
nal peste tot și nu-i cointere
sat direct în realizările brigăzi
lor. cărora le asigură materia
lul Nu trebuie omis nici fap
tul că nu toate brigăzile își or
ganizează munca în mod cores
punzător. puține sînt coloetive
le tdc exemplu, cele conduse 
dc Marin Ciubăr, Ilristache 
Borș. Miclea Ion III. .Alexan

COMBINATUL CĂRBUNELUI
TÎRGU JIU 

angajează:
♦ electricieni
♦ sudori electrici
♦ sudori autogeni
♦ lăcătuși montori
♦ lăcătuși mecanici
♦ ajustori
♦ forjori
♦ strungari
♦ frezori
♦ rabotori
♦ rectificatori

SE ASIGURĂ CAZAREA ÎN ORAȘUL 
TÎRGU JIU.

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Cei interesați se pot adresa la servilul per

sonal al Combinatului cărbunelui Tîrgu Jiu, 
B-dul Republicii nr. 1, telefon 2685.

dru Hitlcași care își folnseac 
ușa c'»m trebuie, timpul între 
schimburi, pentru a se aprovi
ziona cu rele de care au nevo
ie. ..Negativele’’, în acest sens, 
s-au dop Mat, mai ales, la sec
toarele 11 și 111. S-n confirmat, 
ini â o dată, câ lucrările de 
pregătiri și de deschideri......be
neficiază* * dc o slabă aprovizi
onare. Nici factorii tehnici ai 
sectorului în cauză nu dove
desc. întotdeauna, solicitudinea 
caro se cerc. Inginerul Ion Tar- 
novschi, în loc să-și facă sim
ții aportul operativ în rezolva
rea problemelor legate de as
pectul analizat, sc supără cînd 
minerii îi aduc la cunoștință 
unele nereguli. ..Vederile**  dîn- 
sului se impun modificate ra
dical.

STOFE DIN LINA ȘI TER
GAL CU PLATA IN RATE

In baza unei decizii a or
ganelor comerciale județe
ne, O.C.L. Produse industri
ale Petroșani, prin magazi
nele sale din toate localită
țile Văii Jiului, a pus în 
vînzare. în condiții avanta
joase pentru cumpărători, 
adică CU PLATA IN RATE, 
o largă paletă-de stofe fine 
din lînă și tergal pentru cos
tume bărbătești și rochii. 
Ceea ce aduce nou această
recentă măsură este faptul 
câ dacă pînă acum benefici
au de posibilitatea de a 
cumpăra astfel de stofe cu 
plata în rate numai anumi
te categorii de salariați, în 
prezent se pot bucura de 
acest avantaj toți salariații. 
bineînțeles, cu condiția 
respectării tuturor norme
lor legale în vigoare.

Magazinele O.C.L. Produ
se industriale, din Petroșani 
și din celelalte localități ale 
municipiului, sînt aprovizio
nate din abundență și ofe
ră cumpărătorilor, cu plata 
în rate, un bogat sortiment 
de stofe din lînâ și tergal, 
din producția internă și im
port, la prețuri variind în-

Deci toate deficiențele în do
meniu) analizat au fost aduse 

cunoștința conducerii colec- 
■ ' c .1 minei, rămîne doar ca 
factorii în însărcinarea cărora 
rade urmărirea. punerea la 
punct a întregului flux al apro- 
vizionării, si Ia suprafață și în 
subteran, să se străduiască din 
răsputeri ca. in cel mai scurt 
timp, să facă ordinea dorită 
in modul de întocmire a co
menzilor. de urmărire și de o-

♦ reglori mașini- 
unelte

♦ bobinatori
♦ macaragii poduri 

rulante, care să poa
tă lucra în unități 
cu profil construc
ții de mașini, pre
cum și personal teh- 
nico-ingineresc cu 
activitate și pregă
tire în acest dome
niu. 

norare a acestora. Sec torul 
lansport să sorteze corespunză
tor și să dea la adresa respec
tivă materialele solicitate! 
Dacă-i trebuie . ,i - u cm, brigă
zii lui Costuchc llalih. .> fier 
TH să i se ducă In puțul care 
o deservește, nu In puțul 10. 
dc exemplu, ca să circule de
geaba cam 2 km. consnmîndu 
se inutil manoperă, iroslndu-se 
timp, u;indu-sc do florile mă
rului mijloacele dc transport...

PLENARA COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID

(Urmare din pag. 1)

l.uind cuvintul pe marginea 
dezbaterilor, tovarășul ȘTEFAN 
ALMAȘAN, a apreciat pozitiv 
preocuparea Comitetului muni
cipal, a organizațiilor dc partid, 
de masă și obștești, a conduce
rilor unităților economice și in
stituțiilor pentru selecționarea, 
creșterea și promovarea cadre
lor. In cuvintul său, vorbitorul 
a insistat asupra sarcinilor cc

Motivația restricțiilor
1 1

în distribuirea apei potabile mergem
(Urmare din pag. I)

mai tind se întrerupe curentul, 
nu.

— Cc parte a orașului va r 
suferi mai mult din cauza aces
tor .rigori*  ?

— Sectorul Institutului de 
mine. Conducta care vine îns
pre această parte, dc sus, a o- 
rașului, urcă și, presiunea fiind 
redusă, conducta va fi doar pe 
Jumătate plină. S-au luat mă
suri și se va rezolva, însă, alt
fel această situație.

— S-a emis o ipoteză i nu e, 
cumva, spartă vreo conductă ?

— Nici „poveste” despre așa 
ceva! S-au controlat, la amă

I.G.C. PETROȘANI
angajează imediat : 

REVIZORI TEHNICI AUTO, 
autorizați, pentru garajele 

Petroșani și Lupeni.
Informații, zilnic la serviciul personal al întreprinderii.

In concluzie buna funcționa 
rc a mecanismului Intern al 
procesului dc extincție, mai 
ale în eonjuneluin cu totul 
specială a încadrării riguroase 
In schimburile de cîlc 6 ore la 
frc’-tu] de luc u. depinde într-o 
mă'ură considerabilă de felul 
In caro colectivul minier reu
șește să-și asigure deservirea 
ireproșabilă ru materialele ne
cesare a tuturor formațiilor dc 
muncă. Numai atunci înseamnă 
că s-a înțeles pe deplin impor
tanța realizării exemplare n 
sarcinilor 1 rasate dc partid în 
acest an pentru dezvoltarea im
petuoasă a economici, n mine
ritului, sarcini care se cuvin 
onorate ritmic, încă din primo 
lună a lui 1972.

s

revin acestor organe pentru pre
gătirea și perfecționarea pregă
tirii profesionale a cadrelor, 
pentru creșterea exigenței și 
responsabilității fiecărui cadru 
in scopul realizării exemplare 
a sarcinilor profesionale și ob
ștești

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
CLEMENT NEGRI I. prim-se 
< rctar al Comitetului municipal 
dc partid.

s

$
s
5 s

s
$

nunt, toate conductele. Nu e 
vorba despre nici o pierdere de 
apă pe parcurs...

— In concluzie?
— Intrucit situația „restric

tivă*  ne este impusă de natu
ră și trebuie să-i facem față 
onorabil, nu putem decit să 
SOLICITAM POPULAȚIEI SÂ
NI. ASCULTE INDICAȚIILE, 
SĂ-ȘI PĂSTREZE „ECHILI
BRUL SUFLETESC*,...  SA AI
BĂ ÎNCREDERE IN I.G.C. ȘI. 
REPET. SA NE AJUTE. VE
NIND IN INTIMPINAREA A- 
PELULUI FORTUIT LANSAT 
DE NOI UT1L1ZIND CU MUL
TA CHIBZUINȚĂ CANTITA
TEA DE APA PE CARE O 
VOM DISTRIBUI...

S

$

s
§

Iș
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SIMBATA I.) IANI ARIE
Soarele răsare In om 7.50 și 

apune In nrn 17,01. Zile Irc- 
cuic ‘lin un — 15, zile ră
mase — 351.

1850 — S-n născut poe
tul Mihai) Emincscu (m 
1009) ; 1834 - A luat fiin
ță. la București, Asociația 
Culturală și artistică „Filar
monica’* ; 11179 — S-a năs
cut Ștefan Gheorghiu, mi
litant nl mișcării 
rești (m. 
artileriei 
slovace**;  
asasinați 
și Roza 1 
fanți iii i 
rești germane ; 1915 — S-a 
născut Dyzma Galay, mare
șal al Seimului R. P. Polo
ne. Zi închinată memoriei 
militantului social ameri
can Martin Luhter King, a- 
saninat la 4 aprilie 1968.

£
I

munci tO- 
i. 1914); ..Ziua

R. S. Ceho-
1919 — \u fost 
Karl Liebknecht 

Luxemburg, mili- 
mișefirii muncito- 

; 1915 
Galay,

© TEATRUL DE STAT 
.VALEA JIULUI*,  specta
col cu piesa ...Eseu, de T. 
Mușatcscu, ora 19, la sala 
teatrului.

S
*

• CASA DE CULTURA
Ora 10. sala mare : Dialog 
pe aceeași scenă — specta
col folcloric susținut dc for
malii ale cluburilor din Va
lea Jiului. La ora 19. sea
ră distractiv-educativă pen
tru tinerii de la U.U.M.P.

• CLUBURI. Lupeni (ni
mic programat ? !) Petrila : 
Seară dedicată colectivului 
sectorului I al E.M. Petrila. 
Aninoasa : la ora 
gram de varietăți 
își dau concursul 
tra și soliștii de muzică u- 
șoară.§

19, pro- 
la care 
orches-

• CINEMATOGRAFE: 
Petroșani 7 Noiembrie : Ci
li ver, seriile 1—II: Repu
blica : Bătălia de pe Ncret- 
va, seriile 1—TI : LONEA —

I

7 Noiembrie : Tiffan memo
randum ; Muncitoresc :
Start ),i moștenire : Vulcan : 
Omul orchestră : Lupeni — 
Cultural: Simon Bolivar; 
B.VhMcni ; Cîntec ele mării ; 
Uricani: Omul care nn
ponte fi ncii/ai,

Programul

4 Petroșani . nr. str 
Republicii. deschisa între 
orele 7—22 ; duminica — 
intre orele 14—20; nr. 14 — 
Cartier C.irpnți, deschisă în- 
tr< orele î -21,30; duminică 
între orele 0—15; Cartier Ae
roport. deschisa In zilele dc 
luni, miercuri și vineri intre 
orele 7.30—15,30, iar marți, 
joi și sîmbătă între orele 
7.30-12 30; 16.00—19.00.

cornepț.

POLICLINICA PETROȘANI 
RECOMANDA

Policlinica Petroșani anunță 
populația din orașele Petrila, 
Petroșani și localitățile apar
ținătoare că in perioada cit 
se va fumiia apă cu internii*  
tente, este recomandabil să 
se folosească pentru băut nu
mai apa fiartă și răcită, iar 
vasele in care se păslreoră 
apa să fie curate și acoperite.

16.30 Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,0(1 Riul, ramul... Emisiune 

dc versuri.
19.15 Publicitate.
19.20 1 om de seri: .Aventu

rile lui llobo".
19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Săptămîna internațio

nală.
20,10 Telc-cnciclopcdia.
20,50 Film serial : .Invadato

rii" (IX).
21,40 Medalion Mihacla Mi

hai.
22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Campionatele Europene 

de patinaj artistic: 
Proba individuală femi
nină. Transmisiune 
la Gotcborg.

23.20 Seară de romanțe 
Ioana Radu

dc

cu

1 i: I ■' i a

SIMBATA 15 IANUARIE
PROGRAMUL I l 6,00 Mu

zică și actualități; 6,30 Gim
nastică; 7,00 Radiojurnal: 7,45 
Sfatul medicului; 0,00 Suma
rul presei; 8,08 Matineu mu
zical. Piese de mare popu
laritate; 8,25 Moment poetic. 
Versuri de Cezar Baltag;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare):
9.30 Miorița: 10,00 Buletin de 
știri; 10.05 Pagini din opera 
..La Wally" dc Catalani;

I
I
s

10,20 Piese instrumentale:
10.30 Emisiune muzicală dc 
Io Moscova; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,05 Melodii 1972 — 
muzică ușoară; 11,15 Radio 
club turistic; 11..J5 Cântece 
patriotice interpretate tic an 
samblu) artistic „Doinii” al 
Armatei; 12,00 Recitalul zi
lei : Mireille Mathieu: 12,15 
Arii din opere interpretate 
de Vasile Pop; 12,30 Intîlni- 
re cu mclodin populară si 
interpretul preferai. 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpre 
mieră cotidiană; 13,30 Ra 
diorccordind; 15,00 Buletin 
dc știri: 16,00 Radiojurnal. 
Buletin mctco-rutier; 17,00 
Știință, tehnică, fantezie:
17.30 Cintece dc nuntă și
joi uri populare; 18,00 Orel 
scrii; 20,00 Tableta de seară 
d<> Mircea Mnlița; 20,05 Zece 
melodii preferate: 20,40 Ști
ința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor. 45 dc minute cu 
Ileana Sârăroiu, Fărâmiță 
Lambru, Barbu Constantines- 
cu. Ion Creții și formația 
condusă dc Nicușor Predcs- 
cu; 21,30 Revista șlagărelor: 
22.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Spori: 22,30
Expres melodii Eir ■ iunc de 
Lucia Popcscu si Silvia Ve- 
Jicu; 22,55 Moment poetic. 
Lui Eminrscu: 23.00 Expres 
melodii (continuare); 24.00 
Buletin de știri: 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

9
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Ieri, temperaturile maxime 
înregistrate la Petroșani și 
Paring au fost de minus 5 
grade și, respectiv, minus 10 
grade. Minimele au fost de 
minus 14 grade la Petroșani 
și de minus 20 de grade ia 
Paring.

Stratul dc zăpadă ; 23 cm.
Pentru următoarele 24 dc 

ore : Vremea se menține rece 
cu cer senin, iar temperatu
ra in ușoară scădere.

LOTO
La tragerea Loto din 14 ia

nuarie 1972 au fost extrase 
dm urnă următoarele nu
mere j

Extragerea 1 : 55 33 81 8‘) 
64 50 70 18 73.

Extragerea a II-a : 61 49 
34 66 45 63 21.

Fond de premii: 1 234 541 
lei. x *
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In foaie unitățile Centralei cărbunelui Petroșani

Cele mai eficiente măsuri puse în aplicare pentru 
apărarea bunurilor obștești împotriva incendiilor I

Să ridicăm 
ștacheta responsabilității

î
■

B
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E
E
E
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B
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In anul care a trecut, acti
vitatea desfășurată pentru pre
venirea și stingerea incendiilor 
în cadrul exploatărilor miniere 
$i celorlalte obiective din Valea 
Jiului se poate afirma că a cu
noscut o îmbunătățire simți
toare. La aceasta, o contribu
ție însemnată și-au adus-o con
ducerile unităților economice, 
comisiile tehnice de prevenire 
și stingere a incendiilor precum 
și formațiile civile de pompieri, 
care au luat măsuri energice 
pentru înlăturarea la timp a 
cauzelor generatoare de incen
dii.

In acest an, in care se pre
vede o sporire substanțială a 
producției în cadrul unităților 
noastre, va trebui începind cu 
conducerile unităților C.C.P., co
misiile tehnice p.c.i., formațiile 
civile de pompieri, șefi de sec
toare, maiștri și fiecare sala
riat la locul său de muncă, să 
se manifeste o preocupare mai 
mare pc linia prevenirii incen
diilor, fund conștient că numai 
înlăturînd la timp toate cau
zele generatoare dc incendii, in
direct, se va asigura în bune 
condițiuni îndeplinirea planului 
de producție.

De aceea, încă de la înce
putul acestui an, este necesar 
să se ia toate măsurile pentru 
lichidarea tuturor deficiențelor 
care au mai existat la unele 
locuri de muncă, deficiențe teh
nice de la instalațiile electrice 
de iluminat și de forță, de la 
utilaje, dc la mașinile și apa
ratele din dotarea exploatări
lor miniere și preparațiilor de 
cărbune. Trebuie ca. încă de Ia 
început, să se acorde multă a- 
tenție la executarea unor con
strucții, respectîndu-se actele 
normative in vigoare privind 
aspectele p.c.i.

Este necesar să se acorde o 
atenție mai mare întăririi capa
cității combative a formațiilor 
civile dc pompieri prin respec
tarea programului dc pregăti
re, dotarea acestora cu mate
rialele corespunzătoare, inter
venția la eventualele incendii 
și întreținerea acestora in per
fectă stare de funcționare. A- 
cestea sînt chemate să desfă
șoare o activitate cit mai sus
ținută, să-și îndeplinească în
tocmai atribnțiuniie. In cadrul 
întrecerilor în care sînt antre

nate formațiile civile de pom
pieri trebuie să se dovedească 
o mai mare preocupare pentru 
respectarea măsurilor de preve
nire a incendiilor la locurile 
de muncă, prin organizarea mai 
eficientă a serviciului de rond.

Este necesar să se înțeleagă 
de către toți șefii de sectoare 
de la exploatări, și maiștrii din 
fiecare schimb, că sînt obligați 
să ia toate măsurile de orga
nizare a p.c.i. la toate locurile 
de muncă, instruirea corespun
zătoare a echipelor de primă 
intervenție în așa fel ca, la un 
eventual început de incendiu, 
să fie in măsură să intervină 
cu maximum dc rapiditate pen
tru a-1 localiza și stinge în 
primele secunde deoarece numai 
in felul acesta vor fi înlătu
rate pierderile materiale ce s-ar 
produce in cazul cînd incen
diul ar lua proporții.

Comandanții formațiilor civile 
de pompieri de la exploatările 
miniere și celelalte obiective e- 
conomiee din cadrul Centralei 
cărbunelui este necesar să își 
îndrepte atenția spre organiza
rea controalelor de rond, îm
bunătățind calitatea acestora, 
luind măsuri dc a remedia pe 
loc deficiențele constatate, să 
acorde un sprijin mai mare 

-șefilor de ateliere pentru or
ganizarea pazei contra incendi
ilor la locurile dc muncă.

Activitatea de propagandă va 
trebui să fie mai bine organi
za lâ in această perioadă acor- 
dindu i-sc o atenție mai mare 
de către conducerile administra
tive și comisiile tehnice, pentru 
a deveni cit mai eficientă. In 
acest sens, sâ se folosesacă toa
te formele și mijloacele prin 
care să se combată neglijen
țele, încălcările normelor de 
prevenire a .incendiilor.

Activitatea de prevenire a in
cendiilor trebuie privită ca o 
latură importantă a îndeplini
rii planului de producție. De 
aceea, este necesar să se com
bată cu mai multă tărie negli
jența sudorilor; comisiile tehni
ce trebuie să ia măsuri pen
tru instruirea acestora. Trebuie 
luată atitudine formă împotri
va tendinței de a lăsa nesu
pravegheat focul deschis, de a 
sc executa și exploata instala
țiile electrice improvizate, sigu
ranțele supradimensionate, de a

CHEMARE
către toți șefii de sectoare, 

secții, ateliere, depozite!
< Aplicați in practică prevederile instruc

țiunilor privind prevenirea incendiilor pc ra
muri de producție;

< Nu permiteți executarea lucrărilor de 
sudură in locuri cu pericol dc incendiu, fără 
luarea măsurilor corespunzătoare;

Nu executați și nu permiteți executarea 
unor instalații electrice improvizate;

> Nu exploatați instalațiile electrice de 
iluminat sau dc forță care prezintă pericol 
de incendiu;

Nu permiteți folosirea de siguranțe su
pradimensionate la tablourile de distribuție.

Nu permiteți blocarea căilor de acces cu 
diferite materiale:

Mențineți in permanentă stare de func
ționare materialele de intervenție in caz de

incendiu. Interziceți folosirea lor 
scopuri;

+ Sursele dc apă (hidranți de incendiu, 
bazine etc.) vor fi in permanentă stare 
funcționare, căile de acces către acestea 
berc;

In jurul depozitului dc carburanți 
fie menținută o permanentă curățenie 
scurgerea de lichid inflamabil să lie înde
părtată;

4- Permiteți fumatul numai în locuri ame
najate special în acest scop;

Luați toate măsurile de organizare a 
pazei contra incendiilor Ia locurile dc muncă, 
luptînd ca nici un început de incendiu să nu 
izbucnească in sectoarele de care răspundeți.

în alte

dc 
li

să 
iar

se desfășura superficial instruc
tajele și de a nu lua măsuri 
pentru organizarea temeinică a 
pazei contra incendiilor la locu
rile de muncă.

Se cere mărită răspunderea 
pentru respectarea, dc către toți 
salariuții, a legalității socialiste 
în scopul apărării cu fermitate 
a avutului obștesc.

Toate mijloacele de propagandă 
folosite intens

In esență, activitatea de pro
pagandă pe linia prevenirii in
cendiilor cuprinde loialitatea 
formelor și mijloacelor ce se fo
losesc pentru însușirea de că
tre salariați și cetățeni a nor
melor și regulilor dc pază con
tra incendiilor, pentru convin
gerea acestora că respectarea 
lor prezintă un interes deose
bit, atît pentru colectivitate cît 
și pentru fiecare individ în 
parte.

Propaganda urmărește două 
obiective principale, aflate in
tr-o strînsă corelație : cunoaș
terea temeinică de călre toți 
salariații, in raport de specifi
cul locului de muncă sau unde 
trăiesc, a regulilor și măsuri
lor de p.c.i. și dezvoltarea li
nei atitudini conștiente față de 
aplicarea și respectarea aces- 

Convinși fiind de necesitatea 
apărării bunurilor obștești este 
necesar ca, în viitor, să se a- 
cordc o atenție și mai mare pe 
linie de p.c.i. pentru a se ob
ține rezultate din ce în ce mai 
bune astfel ca, în acest an, 
să nu mai izbucnească nici un 
început de incendiu in unită
țile și obiectivele Centralei căr
bunelui.

tora, in vederea prevenirii in
cendiilor.

Urmărind însușirea și aplica
rea normelor și regulilor de 
p.c.i. precum și întărind măsu
rile și acțiunile de combatere 
a cauzelor provocatoare dc in
cendii, propaganda pc linie de 
p.c.i. face parte integrantă din 
activitatea vastă cc o desfă
șoară comisiile tehnice p.c.i. și 
formațiile civile de pompieri 
din exploatările miniere ale 
Văii Jiului, pentru prevenirea 
incendiilor.

Formele și mijloacele de pro
pagandă pe linie de p.c.i. sînt 
multiple, dar vom enumera 
numai pe cele mai importante.

Un mijloc eficace de a face 
cunoscute succesele obținute în 
domeniul prevenirii incendiilor 
sau de a satiriza pe cei care 

nu aplică și nu respectă re
gulile de prevenire, îl consti
tuie programele brigăzilor artis
tice de agitație. De aceea este 
necesar ca în programele aces
tor brigăzi artistice să‘ se in
troducă programe cu conținut 
p.c.i. (scenete, monoloage ele.) 
din , .îndrumătorul” tipărit în 
acest Scop în anul 1971.

Din experiența anilor trecuți 
s-a dovedit că și concursurile 
.Cine știe, cîștigă” au o efi
ciență deosebită în munca de 
propagandă împotriva incendi
ilor. Dc aceea este necesar să 
se extindă această formă, să 
se organizeze asemenea con
cursuri la toate obiectivele mi
niere din Valea Jiului iar pen
tru a fi cil mai eficiente, în 
ele sâ se cuprindă mase dc sa
lariați cit mai mari. Aceste ma
nifestări dc propagandă p.c.i. 
să se desfășoare la Casa de 
cultură sau cluburile sindicale 
din localități și să fie urmate 
de gale de filme cu conținut 
p.c.i.

Expozițiile ocupă, de aseme
nea, un loc principal in cadrul 
propagandei vizuale împotriva 
incendiilor. Avînd în vedere 
că in anul 1971 acest lucru nu 
s-a realizat, este necesar ca in 
aecst an din materialele de 
propagandă (ufișe, broșuri, pli
ante etc.) ce vor fi primite de 
la ministerul tutelar sau de la 
alte organe să se organizeze 

prin grija comisiilor tehnice și 
a comandanților de formații ci
vile de pompieri din unitățile 
miniere — asemenea expoziții.

Au fost arătate cîteva forme 
ale muncii de propagandă p.c.i. 
E drept că în anul 1971, în ma
joritatea obiectivelor miniere a 
existat o preocupare continuă 
pe linia utilizării unor metode 
eficiente și atractive de propa
gandă, obținîndu-se rezultate 
bune și foarte bune pe linia 
prevenirii incendiilor. Vom da, 
în rîndurile cq urmează, cîteva 
exemple care merită evidenția
te în această direcție. La ex
ploatările miniere Lonea, Petri
la, Uricani, Aninoasa, Lupeni a 
căror președinți ai comisiilor 
tehnice sînt ing. loan Bălăncscu, 
ing. Diinitirc Simota, loan Du- 
mitraș, Ionică Darie, Iulian Cos- 
tcscu, care au acordat o aten
ție deosebită acestei activități, 
au fost folosite frecvent pa
nouri p.c.i., fotogazete cu as
pecte p.c.i., instructaje cu sa-

Toți salariații sînt chemați 
să apere avutul obștesc

Pentru apărarea bunurilor în
tregului popor împotriva incen
diilor, toți cetățenii Republicii 
Socialiste România capabili dc 
muncă au îndatorirea patriotică 
de a participa la prevenirea 
și stingerea incendiilor cu mij
loacele pe care le au la Inde
nt îpă.

Fund o îndatorire ixilriolică, 
este necesar ca fiecare sala
riat să lupte ea la locul său 
de muncă să sc respecte rigu
ros regulile do prevenire a in
cendiilor. să ia toate măsurile 
de a se înlătura cauzele care 
ar putea genera incendii.

De aceea este necesar ca la 
terminarea orelor de program 
să aplicați următoarele măsuri i

Curățirea locului de mun
că de resturi de deșeuri, de 
scurgeri de ulei pe pardoseală;

4 Curățirea mașinilor de 
praf și de ulei;

4*  Deconectarea întrerupă
toarelor electrice;

ȘTIAȚI CA
...slingâloarele eu tetraeloi ură 

de carbon nu trebuie folosite 
niciodată la un incendiu produs 
de alcoli și metale akalino-pă- 
mintoase, deoarece se va pro
duce o explozie puternică ?

In afara de explozie se for
mează cloruri metalice și car
bon. începuturile unor astfel de 
incendii se pol stinge cu spumă 
chimică, bioxid de carbon și 
nisip uscat 

...într-o încăpere pentru în
cărcat acumulatoare, pe timpul 
încărcării lor, se produce o a- 
semenea cantitate de hidrogen 
încîl se pot forma amestecuri 

lariați pe secții, s-au expus 
scurte materiale la stațiile de 
radioficare, s-au luat masuri de 
amenajare a camerelor docu
mentare p.c.i. și alte acțiuni 
care au contribuit la combate
rea cauzelor generatoare de in
cendii. Merită scoasă în eviden
ță activitatea depusă pe această 
linie de comandanți ai forma
țiilor civile ca loan Mărgulescu 
de la E. M. Lonea, loan Chiri- 
țoiu de la E. M. Petrila, Vasile 
Anton, E. M. Aninoasa, loan 
Varga de la E. M. Lupeni care 
au căutat în permanență să gă
sească forme cit mai interesan
te, atractive și eficace de popu
larizare a regulilor de preve
nire a incendiilor.

Convinși fiind de necesita
tea și eficiența muncii de pro
pagandă împotriva incendiilor, 
sâ se ia toate măsurile prin 
care, în acest an, să se obțină 
rezultate din cc în ce mai 
ne în apărarea bunurilor 
ștești împotriva focului.

bu- 
ob-

Și0 Evacuarea deșeurilor 
gunoaielor din secții, ateliere 
ele.;

Scoaterea din priză a apa
ratelor electrice;

♦ Stingerea focurilor din so
be și întreruperea iluminatului 
general și local și trecerea pc 
cel de bază;

Întreruperea sau reduce
rea la strictul necesar a încăl
zirii:

♦ închiderea ferestrelor .și a 
ușilor antifoc;

Verificarea locului de 
muncă pentru a nu rămîne res
turi de țigări aprinse ele.;

Sudorii să verifice amă
nunțit locurile unde au lucrat, 
pentru a nu rămîne seîntei 
nestinse și dacă nămolul din 
generator s-a depozitat la locu
rile special amenajate;

<• Maistrul de secție, la ter
minarea lucrului, să controleze 
dacă s-au luat toate măsurile 
corespunzătoare pe linie p.c.i.

explozive ? Cantitatea se ridică 
la 0,42 litri hidrogen pentru 
fiecare oră pe element de ba
terie. Atenție, deci !

...profesorul englez Tring a 
realiz.at proiectul unui .Pom- 
pier-robol*  ? Mecanismul, pe 
trei roți, poate fi condus în 
orice direcție prin mijloace e- 
Icclronice, după programul ce i 
se fixează. Sub efectul tempe
raturilor ridicate, brațele ro
botului se pun in mișcare și 
îndreaptă spre flăcări două a- 
parale cu ucid carbonic. Se in
tenționează fabricarea acestor 
roboți pentru folosirea lor la 

incendii ce dezvoltă tempera 
turi înalte, unde omul nu se 
poate apropiti sau nu poate re
zista.

...cea mai frumoasă gară din 
Europa a fost distrusă de in 
cendiu ? Este vorba de gara 
centrală „Roma-termini”, con 
struită in anul 1950 din sticlă 
și oțel. In cele trei subsoluri 
se găseau numeroase magazi 
ne, muzeul căilor ferate, cen
trala electrică etc. Pagubele 
materiale se evaluează la cinci 
miliarde lire. Un număr de 
600 pompieri au acționat la lo 
calizarea incendiului, 40 din a 
ceștia au fost intoxicați.

REȚINEȚI!
— Paza bună trece primejdia 

rea ! Respectați regulile de pre 
venire a incendiilor.

— Obișnuința e a doua na
tură; să ne obișnuim deci a 
respecta normele de prevenire 
a incendiilor.

— Prevenirea incendiilor nu 
privește numai pe alții, este in 
primul rînd problema dumnea
voastră personală 1

— Unde se vorbește mult des
pre prevenirea incendiilor, nu 
se va vorbi despre izbucnirea 
de incendii.

■

— Prevenirea incendiilor in
teresează pe fiecare: șefi de 
secții, de ateliere, de depozite 
ca și pe toți salariații.

— Prevenitori ai incendiilor 
sîntcin eu, tu, noi toți cci care 
sîntem convinși de necesitatea 
apărării vieții și bogățiilor 
noastre.

— Cc poți face azi pentru re
medierea deficiențelor pe linia 
prevenirii incendiilor — nu lăsa 
pc miine. mai ales cind este 
vorba de apărarea vieților ome
nești și a bunurilor materiale !

— Mai bine să vorbim des
pre măsurile de prevenire a in
cendiilor. decit despre incendii.

NU UIT ATI!
■
&

încălcarea prevederilor H.C.M. 
nr. 2 283/1969 atrage după sine 
severe sancțiuni materiale. De 
aceea reîmprospătați-vă perio
dic cunoștințele pe linie de 
p.c.i., aplicați și respectați cu 
strictețe normele și instrucțiu
nile de pază contra incendiilor.

■'

NU UITAȚI ! Nerespectarea 
prevederilor de apărare a •!- 
vuției obștești de pericolul to
cului sc sancționează cu amen
dă de la 100 la 3 000 lei.
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încheierea Conferinței 
Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice

cum și reprezentanți ai mișcă
rilor de eliberare națională din 
Asi.1 și Africa. Din România. la 
conferință a luat parte o dele
gație a Ligii române dc priete
nie cu popoarele din Asia și A- 
frica, condusă do prof univ. 
Stnnciu Stoian. secretar general 
al I.igîL

poarelor din Africa și Asin cu 
forțele democratice din întreaga 
lume constituie un imperativ al 
timpurilor noastre, o necesitate 
obiectivă a luptei energetien 
împotriva imperialismului și co
lonialismului. a politicii dc i- 
mixtiunr. și dictat. Delegații 
prezenți In lucrări nu aprobat, 
dc asemenea, o scrie de hotâ- 
riri privind consolidarea soli
dari lății cu popoarele din Tndo- 
chinn. cu țările arabe și cu po
poarele din Africa și Asia care 
luptă împotriva domin ; ci colo
niale.

Declarația reprezentanților opiniei publice
consacrată securității europene

O noua rundă în tratativele 
SALT dc la Viena

VIENA 14 (Agerpres). — 
Conducători i delegațiilor 
U.R5.S. și S.U.A. la tratative
le sovieto-americane pentru li
mitarea înarmărilor strategice 
au avut vineri o nouă între
vedere la Sediul Ambasadei

americane din capitala Austriei. 
Următoarea întîlnire din ca
drul celei de-a șasea runde a 
tratativelor S.A.L.T. a fost fixa
tă pentru 18 ianuarie, la sediul 
Ambasadei U.R.S.S. din Viena.

Ședința Direcțiunii
P. C. Italian

ROMA 14 — Corespondentul 
Ager preș, Nicolae Puicea, trans
mite < La Roma a avut loc o 
ședință a Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, sub președin
ția lui Luigi Longo, secretar ge
neral al partidului, care a ana
lizat actuala situație politică 
din țară. La încheierea lucră
rilor a fost dat publicității un 
comunicat în care se spune că 
„Italia trebuie să iasă Tapid 
Și in mod pozitiv din criza po
litică în care se află de mai 
multă vreme" și că aceasta se 
poate face .numai printr-o ra
dicală reînnoire a orientărilor 
politice, economice și sociale1*.

Rcfcrindu-se apoi la proble
mele de ordin economic în co
municatul Direcțiunii P.C.I. se 
subliniază că „pot și trebuie să 
fie adoptate, după cum cer or
ganizațiile sindicale, măsuri c- 
conomice care să facă față situ
ației serioase în care se află Ita
lia, amenințării șomajului pen
tru muncitorii italieni și îngri
jorării țăranilor*.  In acest scop,

este necesar să se procedeze la 
relansarea imediată a investiți
ilor productive publice, contro
lul prețurilor, aprobarea refor
mei sanitare și a reformei învă- 
țămîntului, revederea unor pre
vederi ale legilor în sensul apă
rării democrației și al combate
rii fascismului.

In ce privește politica exter
nă, Direcțiunea P.C.I. relevă că 
„Italia trebuie să acționeze pen
tru convocarea, în 1972, a con
ferinței privind securitatea eu
ropeană, trebuie să reacționeze 
cu hotărîre la intensificarea ac
țiunilor agresive ale S.U.A. în 
Vietnam și. totodată, să recu
noască oficial Republica Demo
crată Germană și Republica De
mocrată Vietnam".

Direcțiunea P.C.I. a hotărît 
convocarea Comitetului Central 
al partidului pentru luni, 17 ia
nuarie, cu următoarea ordine dc 
zi 1 .Comuniștii față de actuala 
criză politică'*  — raport prezen
tat de Aldo Tortorella, mem
bru al Direcțiunii.

BRUXELLES 14 (Agerprcs). 
— După cum s-a mai anunțat 
in capitala belgiană s-a desfă
șurat, timp de trei zile, o reu
niune consultativă a reprezen
tanților opiniei publice din 27 
dc țări europene, consacrată 
securității și cooperării pe con
tinent. La sfîrșitul lucrărilor, a 
fost adoptată o declarație în 
care se arată că „reprezentan
ții unor curente sociale și po
litice, ai unor organizații, ca și 
diverse personalități dc convin
geri politice, ideologice și reli
gioase diferite din 27 de țări 
ale Europei, au decis ținerea la 
Bruxelles, între 2 și 5 iunie 
1972, a unei adunări a repre
zentanților opiniei publice pen
tru securitate și cooperare eu
ropeană*.

Subliniind că „începe să se 
realizeze speranța într-un pro
ces de destindere reală pe con
tinentul nostru, iar relațiile de 
pace, bună vecinătate și coexis
tență pașnică între state, fără 
deosebire de sistemele sociale 
și politice, pot fi stabilite defi
nitiv în Europa*,  declarația re
levă i „Guverne și oameni de 
stat din Europa caută soluția 
acestor probleme pe calea pre
gătirii și convocării unei con
ferințe a*  statelor asupra secu
rității și cooperării europene. 
Salutăm această inițiativă im
portantă. Ne pronunțăm pentru 
ca această conferință să aibă 
loc cît mai curind posibil, pc 
baza respectării, de către toate 
statele, a independenței, suve
ranității, egalității tuturor țări-

a neamestecului în trcbti- 
interne, a Integrității teri-

lor, 
rlle .. ... ...
toriale șl a dreptului popoare
lor de a dispune de ele însele".

Adunarea noastră — se arată 
mai departe în declarație, ar 
putea căuta mijloacele dc rea
lizare a securității și păcii în 

operării 
politic, 
cultural 
ritatca morală a opiniei publi
ce. Adunarea noastră vq per
mite i-cspectînd înlrutotul con
vingerile fiecăruia, confrun
tarea unor puncte dc ve
dere, căutarea soluțiilor prac
tice, acceptabile pentru toți, 
asupra problemelor în sus
pensie. Adunarea noastră tre
buie să se înscrie într-o vas
tă mișcare a opiniei publice, 
cu scopul creării unui climat 
de încredere, înțelegere și co
laborare reciprocă ; și, aceasta 
într-un cadru democratic, pc 
baza respectării drepturilor 
fundamentale. Nu se poate spe
ra în succesul eforturilor între
prinse de guverne pe calea re
glementării pașnice a proble
mei europene, fără o reînnoire 
a încrederii. Firește, mai ră
mîn obstacole de învins. Opi
nia publică și conducătorii po
litici sînt chemați să acționeze 
în propria lor sferă de compe
tență șl responsabilitate căci 
securitatea și cooperarea, nu se 
instaurează decît prin conver
gența eforturilor tuturor. Ca
racterul cu totul nou al adună
rii noastre din iunie trebuie

studla modalitatea co
in toate domeniile — 
economic, științific și

— bazîndu-se pc auto-

să fie determinat dc deschide
rea ci. completă .și permanen
tă, pc picior de cgnlitatc, pen
tru toate forțele sociale și |X)1I- 
tlce care se pronunță în favoa
rea destinderii și cooperării în 
Europa. Ne adresăm tuturor 
acestor forțe. fie că sînt sau 
nu |a putere, să vină să lucre
ze împreună la definirea pro
gramului, |a stabilirea proce
durii și la desfășurarea adună
rii din iunie 1972". No adre
săm bărbaților, femeilor, tine
rilor, tuturor celor care aparțin 
de partide politice, organizai 
ilor sindicale șl sociale, biseri
cilor, membrilor parlamentelor, 
cercurilor economice, savanțl- 
lor. ca și reprezentanților lumii 
culturii, ziariștilor, în sfîrșit 
tuturor celor care vor să acțio
neze pentru un viitor mâi bun 
și pașnic al Europei, pentru o 
Europă a păcii, în securitate și 
cooperare*.

israelo-libaneze

Situația din Ghana 
în urma loviturii de stat

ACCRA 14 (Agerpres). — Lo- 
cotenet-colonelul I. K. Acham- 
pong, care a condus lovitura

BEIRUT 14 (Agerprcs). — Un 
purtător de cuvint militar de 
la Beirut a declarat că trupe 
israel iene au pătruns, în noap
tea de joi spre vineri, în satul 
libanez Kafra, situat la 9 ki
lometri de frontieră — relatea
ză agenția United Press Inter
național. El a menționat că, 
înainte de retragerea lor, sol- 
dații israelieni au aruncat în 
aer trei clădiri.

Acesta este cei de-al doilea 
atac lansat în această săptămî- 
nă de către trupele israeliene 
împotriva unor localități din 
sudul Libanului.
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Uniunea minerilor britanici a respins propu
nerea Consiliului Național al Cărbunelui

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai centralei sindi
cale a celor 280 000 de mineri 
din Marca Britanic — Uniunea 
minerilor britanici — întruniți 
joi după amiază într-o ședință 
specială, au respins propunerea 
Consiliului Național al Cărbune
lui (N.C.B.) cu privire la re
curgerea la o procedură dc ar
bitraj in vederea soluționării 
conflictului de muncă. După 
cum a declarat un purtător de 
cuvint al sindicatelor minerilor, 
.vremea arbitrajului a trecut : 
minerii doresc satisfacerea re
vendicărilor lor privind îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
de muncă". El a adăugat că du
rata grevei va depinde in viitor 
de atitudinea pe care o va a- 
dopta Consiliul Național al Căr
bunelui.

In cadrul aceleiași reuniuni, 
liderii sindicali ai minerilor gre-

viști au pus la punct anumite 
amănunte ale tacticii desfășură
rii grevei, intenționînd, pentru 
împiedicarea aprovizionării cu 
cărbuni, să extindă la nivelul 
întregii țări pichetele dc grevă.

® Muncitorii italieni din industria petrolului și 
din transporturi revendică ameliorarea con
dițiilor de muncă.

ROMA 14 (Agerpres). — 
Muncitorii din industria petro
lului din Italia au declarat joi 
o grevă de 48 de ore, protes
ted. astfel, împotriva tergiver
sării la care recurge patronatul 
în ceea ce privește înnoirea 
contractelor colective de mun
că, al căror termen a expirat 
dc la sfîrșitul anului trecut. 
Această acțiune, declanșată de 
sindicatele de ramură, afectea
ză rafinăriile, întreprinderile 
pentru transportul petrolului,

precum și stațiile de benzină. 
Greviștii au anunțat că o nouă 
grevă va fi declanșată la 17 
ianuarie, dacă, în cadrul noilor 
contracte, nu le vor fi satisfă
cute cererile privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

Pe de altă parte, salariații 
din transporturile municipale 
din Napoli ș-au aflat joi în a 
doua zi a grevei declanșate 
pentru sprijinirea revendicări
lor lor de ameliorare a condiți
ilor de muncă.

de stat din Ghana, a anunțat, 
la postul de radio Accra, for
marea unui organism numit 
Comitetul Executiv al Consi
liului redeșteptării naționale — 
organismul care a preluat con
ducerea țării. Din Comitetul 
Executiv fac parte șapte 
membri — șase militari, între 
care locotenent-colonelul 1. K. 
Achampong, și un civil. I. K. 
Achampong a anunțat de ase
menea, că în fruntea celor șapte 
regiuni ale țării au fost numiți 
ofițeri ai forțelor armate.

Pe de altă parte, ageri ți We 
Reuter, Associated Press și 
France Presse informează că, 
în urma loviturii de stat, în 
Ghana a fost suspendată cons
tituția și au fost interzise toate 
formațiunile politice, între care 
Partidul progresului al fostului 
premier Kofi Busia. Toți miniș
trii fostului cabinet au fost de
miși din funcții. Armata a pri
mit ordin să asigure protejarea 
bunurilor publice. Totodată, s-a 
cerut serviciilor administrative, 
întreprinderilor industriale și 
comerciale să-și desfășoare în 
mod normal activitatea.

★

TEL AVIV 14 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv a anunțat că 
o unitate a armatei israeliene a 
trecut, în noaptea de joi spre 
vineri, frontiera libaneză și a 
efectuat un raid împotriva sa
tului Kafra. — relatează agen
țiile Reuter și France Presse. 
El a afirmat că raidul a fost 
efectuat ca ..răspuns la atacu
rile cu rachete lansate de fc- 
dainii staționați de cealaltă 
parte a frontierei*.
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Dincolo de aglomerarea și în

trepătrunderea evenimentelor, 
desfășurarea anului politic 1971 
permite degajarea, prin anali
ză, a unor tendințe principale, 
conturarea unei imagini a vie
ții internaționale in care se re
găsesc datele fundamentale ale 
lumii confer,.' _.>e. Și se poa
te spune că 'jim, de-a lun
gul anului încheiat, procesul 
dialectic al impunerii noului, a- 
firmarea tot mai activă a idea
lurilor de pace și progres so
cial ale popoarelor.

Pornind de la necesitatea im
punerii noului in viața inter
națională. politica partidului și 
statului nostru a pus in conti
nuare, cu consecvență, pe pri
mul plan promovarea unității 
antiimperialiste, instituirea >n 
lume a unui tip nou de rela
ții internaționale bazate pe res
pectarea individualității fiecărui 
popor, a dreptului său la o dez
voltare pașnică, de sine stătă
toare. Acțiunile politicii româ
nești au atestat și în 1971 pro
movarea consecventă a acestor 
priorități: a fost

ții fiecărui stat reprezintă mo
dalitatea cea mai sigură de pre- 
intîinpinare a încordării și con
flictelor, după cum, în cazul in 
care apariția unui diferend nu 
a putut fi evitată, singura cale 
de soluționare eficientă și de 
durată nu poate fi decît aceea 
a negocierilor, a căutării per
severente de soluții acceptabile 
tuturor părților.

Tabloul vieții internaționale 
rămîne complex; alături de e- 
voluțiile pozitive pe calea des
tinderii și conlucrării interna
ționale au existat și conflicte, 
uneori acute, puncte de ten
siune — tot atitea subiecte de 
preocupare pentru omenirea 
conștientă că trăiește într-o lu
me în care pacea este indivi
zibilă. Războiul de agresiune 
purtat de Statele Unite in In
dochina a continuat. In Oricn-

1971

european, cli- 
înregistrat, in

Pc continentul 
matul politic a 
1971, o certă îmbunătățire. Frec
vența contactelor, perseverența 
în compararea și apropierea 
treptată a punctelor de vedere 
și-au dovedit efectele pozitive, 
cu consecința că a devenit po
sibilă trecerea la măsuri con
crete in vederea convocării, la 
o dată cît mai apropiată, încă 
în cursul anului care a început, 
a unei conferințe consacrate 
securității continentului. Sînt cu 
atît mai necesare perseverarea 
pc această cale, participarea e- 
galfl a tuturor țărilor europe
ne, evitîndu-se abordarea „de

lor 
Populare Chineze.

Dezbaterile celei de-a XXVI-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. au ocazionat, ca și în 
alți ani, comparări utile ale u- 
nor puncte de vedere, reafir
mări de principii, expuneri de 
poziții. Au constituit obiectul 
unei Incontestabile convergen
țe a interesului participanților 
problemelor de interes general 
desemnate prin formula publi
cistică a celor ..trei O*  : de
zarmarea, dezvoltarea, decoloni
zarea — preocupări în legătu
ră directă cu însănătoșirea du-

legitime ale Republicii

priorități : a fost întărită co
operarea cu țările membre ale 

~ ' ' participind
program de

C.A.E.R.. România 
la stabilirea unui . 
acțiune pe termen îndelungat; 
au fost dezvoltate în continua
re legăturile cu țările socia
liste din Asia, evoluție semni
ficativ ilustrată prin vizita în 
aceste țări a secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU; au fost 
purtate, de asemenea, rodnice 
convorbiri și schimburi de o- 
pinii cu reprezentanții 
mart- număr dc partide comu
niste și muncitorești, cu lideri 
ai unor mișcări de eliberare 
națională, cu reprezentanții u- 
nor mișcări democratice: Ro
mânia a continuat să-și dez
volte relațiile cu toate țările 
lumii, indiferent dc sistemul 
lor politico-social, pe baza prin
cipială a respectării indepen
denței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

Examinarea evoluțiilor poli
tice înregistrate în lume pune 
in evidentă o concluzie clară : 
respectarea fermă și neabătută 
a independenței și suveranită-

unui

tul Mijlociu, soluționarea ne
gociată pe care o reclamă in
teresele tuturor statelor din a- 
ccastă zonă — și pentru care 
rezoluția din noiembrie 1907 o- 
feră, in continuare, o bază re
zonabilă — nu a fost reali
zată, astfel incit tensiunea per
sistă iar teritorii importante 
rămîn sub ocupație armată. 
S-au mai înregistrat încercări 
de soluționare prin forță 
a unor diferende — re
zultatul fiind perpetuarea ve
chilor tensiuni și eventual crea
rea unor surse de tensiune.

La opera de întronare a u- 
nui climat mondial de destin
dere, securitate, pace și coope
rare sînt chemate să participe 
toate țările lumii. Respectarea 
eticii in relațiile internaționale, 
aducerea unor contribuții origi
nale la soluționarea probleme
lor aflate încă in suspensie sînt 
îndatoriri ce revin tuturor țări
lor, mari, mici .și mijlocii, in
staurarea *unui  climat de încre
dere și respect reciproc depin- 
zind de eforturile — și fiind in 
beneficiul — fiecăreia dintre 
ele.

„Izvestia44 despre relațiile 
sovieto-japoneze

MOSCOVA 14 — Corespon
dentul Agerprcs, Laurențiu Du- 
ță, transmite : Intr-un amplu 
articol consacrat evoluției rela
țiilor sovieto-japoneze, ziarul 
,,Izvestia" subliniază că sporirea 
consecventă a circuitului comer
cial între cele două țâri a de
venit dc mult timp un fenomen 
tipic. Ziarul amintește, în aceas
tă ordine de idei, importantele 
acorduri intervenite in ultimii 
ani între U.R.S.S. și .Japonia pri
vind participarea japoneză la 
dezvoltarea industriei forestiere 
din Extremul Orient sovietic și 
livrările ’ ‘ ’
U.R.S.S. 
portului 
livrarea 
U.R.S.S. 
industria lemnului și altele. .' 
ceste obiective dc cooperai- 
calculate pe mai mulți ani. i 
firmă „Izvestia", creează o ba
ză fermă pentru relațiile eco
nomice de viitor. In context, 
articolul relevă, în continuare, 
că ..Uniunea Sovietică a creat 
și continuă să creeze în Siberia 
si Orientul îndepărtat mari cen
tre industriale pc baza bogate
lor resurse naturale existente a- 
colo — țiței, gaze, minereu dc 
fior, huilă, cupru, material lem
nos ele. Este dc la sine înțeles 
că dezvoltarea acestei zone se 
înfăptuiește pe măsura rerulă 
de interesele economici naționa-

dc material lemnos din 
în Japonia, construirea 
din Golful Vranghel, 
dc ‘către Japonia în 
a unor utilaje pCntru 
...................................A- 

re, 
a-

le a U.R.S.S. Dar, in interesul 
politicii dc bună vecinătate, U- 
niunea Sovietică este gata să 
țină seama în planurile sale dc 
dezvoltare a Siberiei .și O- 
rientului îndepărtat și de in
teresele economici japoneze, 
bineînțeles pe bază dc recipro
citate.

In prezent, la ordinea zilei 
sînt probleme legate dc extin
derea cantitativă și calitativă a 
acestor relații de afaceri. Zia
rul menționează că în luna fe
bruarie a.c. se prevede organi
zarea celei dc-a cincea confe
rințe economice sovieto-japone
ze, la care vor începe discuții 
pc marginea unor mari proiec
te cum sînt livrarea dc către 
Japonia, pe credit, do mașini, 
utilaje și materiale pentru con
strucția conductei de gaze Tiu- 
men-Nahodka și pentru prospec
tarea zăcămîntului de cărbune 
cocsificabil Iujno-Iakulsk si li
vrarea către Japonia dc țiței și 
cărbune cocsificabil. Realizarea 
unor asemenea proiecte va ne
cesita mult timp, mari eforturi, 
și mijloace. Proporțiile acestei 
operațiuni se anunță atît dc vas
te, îneît numai acordul cercuri
lor dc afaceri din Japonia nu 
va fi suficient, iar rezultatul 
acestor tratative asupra proiec
telor respecti'-o va depinde. în 
marc măsură, și do participarea 
guvernului japonez.

Q La Ciudat de Mexico a 
avut loc o plenară a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Mexican consacra
tă examinării situației poli
tice interne din țară. Plena
ra a chemat toate forțele de
mocratico și antiimperialiste 
din Mexic la unitate de ac
țiune în lupta pentru trans
formări social-economice ra
dicale și a elaborat progra
mul de activitate a partidu
lui pentru perioada următoa
re.

C Oficiul central de sta
tistică din Haga a anunțat 
că în cursul anului 1971 pie- 
țurile au înregistrat în O- 
landa o creștere de 8.7 la 
sută, ceea ce reprezintă cel 
mai ridicat indice de după 
război.

® Directorul serviciului 
chilian pentru impozite, Juan 
Vandell, a anunțat descope
rirea celei mai mari evaziuni

care

valoare de 146 400 000 
dos — și a acționat în 
ție Pe autorii fraudei, 
au îndeplinit funcții de con

NEGOCIERI S.U.A.
BRUXELLES 14 (Agerprcs). 

— Reprezentantul președintelui 
Nixon pentru negocieri comer
ciale, William Eberle, a sosit 
la Bruxelles pentru o nouă run
dă de tratative cu oficialitățile 
Pieței comune, vizind reducerea 
barierelor comerciale din calea 
exporturilor americane către ță
rile membre ale C.E.E. Potrivit 
unor surse oficiale de la sediul 
Comunității Economice Europe-

ne, citate de agenția Associated 
Press, în cadrul tratativelor pc 
care le va purta vineri cu Theo 
Ilijzen, directorul C.E.E. pentru 
comerț exterior, Eberle va in
sista asupra „înghețării" prețu
rilor comunitare ale cerealelor, 
pe care S.U.A. le 
prea 
tual.

In
cere

considcrâ
mari, chiar la nivelul ac-

al doilea rînd, Eberle va 
inițierea unor consultări

■ ■ ■
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tați stringente ale omenirii, 
printre care dezvoltarea — mai 
precis lichidarea decalajelor e- 
xistente între țările „sărace" și 
cele „bogate*  — ocupă o po
ziție prioritară.

Esto evident că existența u- 
nor flagrante inegalități econo
mice la nivelul statelor și con
tinentelor este un handicap 
pentru dezvoltarea lor pașnică: 
aceasta cu atît mai mult cu cît 
subdezvoltarea este cultivată 
sitematic de beneficiarii ei — 
mari monopoluri, forțe neoco- 
Ionialiste. Tocmai din acest mo
tiv progresul economic și soci
al rămîne dezideratul fiecărui 
popor și procesul pe care anul 
1971 l-a evidențiat în prim 
plan a fost acela al afirmării 
dorinței popoarelor din așa-nu- 
inita lume a treia de a avea

africană este de asemenea în
cătușată prin metodele brutale 
ale apartheidului, continuă o- 
cuparea abuzivă a Namibiei. 
Sînt acțiuni contrare cursului 
istoriei — și față dc asemenea 
acțiuni istoria a fost întotdeau
na neîndurătoare: succesele
înregistrate în acest an de lup
tătorii pentru independență 
confirmă apropierea inevitabi
lului sfîrșit al colonialismului.

*
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la bloc la bloc", la declanșarea 
unui proces al cărui obiectiv 
final rămîne crearea unui sis
tem eficient dc securitate — 
care să permită și desființarea 
pactelor militare — excluderea 
utilizării forței și amenințării cu 
forța în raporturile interstatale, 
promovarea în avantajul gene
ral a unei largi cooperări. Toc
mai faptul că un asemenea curs 
nou corespunde intereselor tu
turor popoarelor continentului 
nostru a făcut ca ideea securi
tății europene să ciștigc tot mai 
mulți adepți, fiind astăzi îm
brățișată practic de toate sta
tele europene.

Referindu-ne la necesitatea șl 
obiectivele dialogului intre sta
te, se impune atenției activita
tea acelui organism destinat 
prin definiție acestui dialog ca
re este Organizația Națiunilor 
Unite. Este îmbucurătoare con
statarea că, începînd din toam
na trecută, organizația a de
venit într-o măsură sporită o 
imagine a lumii contemporane, 
prin actul istoric pe care l-a 
constituit restabilirea drept uri-

rabilă a climatului internațio
nal.

Prioritatea căutării și găsirii 
unor soluții concrete și eficien
te vizind dezarmarea nu nece
sită demonstrații laborioase. 
Departe de a fi numai o ex
presie a tensiunii create de 
problemele internaționale incă 
nesoluționate, acumularea stocu
rilor de armament modern, in
clusiv nuclear, a devenit ea 
însăși o sursă de încordare. Ur
gența măsurilor de dezarmare 
efectivă este subliniată dc fap
tul că dezbaterile și tratative
le de pînă în prezent, precum 
șl unele măsuri colaterale și 
limitative adoptate nu au avut 
ca rezultat încetarea cursei 
înarmărilor, care continuă, con- 
sumînd resurse imense. Conse
cințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor, studia
te, in urma unei inițiative ro
mânești, de un grup de ex- 
perți din mai multe țări ale 
lumii, au fost prezentate intr- 
un document oficial al O.N.U., 
alestind regretabila risipă de 
resurse umane și materiale, de
turnate, în fapt, de la necesi-

posibilitatea efectivă de a-și 
mobiliza resursele proprii — 
platformă de start necesară sal
tului calitativ al dezvoltării e- 
conotnice.

In lumea contemporană, in 
care respectarea independenței 
și suveranității se dovedește un 
factor atit de crucial, în care 
consolidarea independenței prin 
dezvoltare mobilizează atitea 
energii, apare cu atit mai ana
cronică persistența, în zone în
tinse, a colonialismului — con
testare brutală a dreptului la 
existență independentă al unor 
popoare, menținute, totodată, în 
cea mai puțin mascată exploa
tare economică. Portugalia con
tinuă să poarte campanii mi
litare împotriva popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineca- 
Bissau, hotărîte să-și realizeze 
prin luptă aspirația la inde
pendență. In Rhodesia, o mino
ritate de colon! beneficiind de 
îngăduința metropolei speră că 
a reușit, prin acorduri măsluite, 
să-și perpetueze dominația a- 
supra majorității africane. 
R.S.A., țară in care majuritatea

Trecerea în revistă a anului 
politic încheiat nu poate fi, 
prin forța lucrurilor, exhaus
tivă. Și nu poate fi așa nu nu
mai datorită abundenței fapte
lor, dar și datorită prelungirii 
în viitor a fenomenelor. 1972 
va fi cadrul unor evenimente, 
evoluții a căror desfășurare 
concretă nu poate fi anticipată. 
Dar, esențialul nu se plasează 
pe terenul imprevizibilului: 
lumea contemporană este o iu
nie in care popoarele doresc 
să-și stăpînească destinele și să 
Ie așeze sub seninele conjuga
te ale progresului și păcii, esle 
o lume căreia forțele progresu
lui pot, și sînt hotărîte, să-i 
orienteze cursul general.

Creșterea tot mai puternică 
a forțelor care se pronunță 
pentru instaurarea intre state 
a principiilor deplinei egalități, 
a respectului independenței și 
suveranității naționale, pentru 
renunțarea Ia forță și la ame
nințarea cu forța creează posi
bilitatea reală ca forțele anti- 
iinperialiste să pună capăt po
liticii imperialiste de război și 
să asigure pacea intre popoare. 
In ce privește România, Parti
dul Comunist Român și guver
nul țării noastre vor continua 
— după cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să acțio
neze și în viitor cu toată con
secvența pentru întărirea cola
borării și unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste, pentru co
laborare și prietenie cu toate 
statele, pentru asigurarea păcii 
în lume.

cu Statele Unite, înainte ca 
C.E.E. să semneze acorduri pen
tru climinaera unor bariere va
male în schimburile cu țările 
Europei occidentale, necandida- 
te la Piața comună. Aceste mă
suri, împreună cu o eventuală 
mărire a stocurilor de cereale 
ale Comunității — o promisiune 
mai veche făcută S.U.A., dar 
nconorată încă — ar permite 
sporirea exporturilor americane 
către Europa occidentală și ar 
constitui, în acclhși timp, o so
luție parțială a crizei de supra
producție, care strangulează e- 
conomia S.U.A.

★
Președintele Comisiei Execu

tive a C.E.E. pentru comerțul 
exterior, Ralf Dahrendorf, a de
clarat că „cei șase" nu au nici 
un motiv să-și ia vreun anga
jament față dc S.U.A. dc natu
ră să afecteze negativ negocie
rile cu țările occidentale necan
didate la C.E.E.

In legătură cu insistențele 
guvernului american privind 
contribuția pe care țările occi
dentale ar fi datoare să o a- 
ducă redresării economice a 
S.U.A. Dahrendorf a 'declarat 
că rcalinierea parității monede
lor occidentale în raport cu do
larul sînt deja o dovadă sufici
entă a bunăvoinței vest-europe- 
ne. In rest, a adăugat el, nu 
văd ce am putea face pentru 
rezolvarea problemelor pc ter
men scurt ale S.U.A. Totodată 
Dahrendorf a lăsat să se înțe
leagă că la actualele convorbiri 
cu Eberle, oficialitățile Pieței 
comune vor aborda aspectele 
de perspectivă mai îndepărtată 
ale relațiilor cu S.U.A,, eludînd 
problemele dc stringentă actua
litate, pc care guvernul ameri
can ar dori să lc vadă rezolvate 
la actualele convorbiri de la 
Bruxelles.
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curitate af O.N.U. în apăra- I 
rea drepturilor sale asupra ■
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ducere în sectorul industriei 
textile, informează agenția 
Prensa Latina.

După cum s-a mai anunțat, 
industria textilă a fost tre
cută în proprietate de «lat 
după ce guvernul chilian a de
pistat existenta unor opera
țiuni ilicite manevrate de a- 
celeași persoane care se fac 
vinovate și de evaziunea fis
cală.

@ Guvernul panamez se 
va adresa Consiliului de Se-

Canalului Panama, în ca
zul în care negocierile de 
la Washington nu vor du
ce la încheierea unui nou 
tratat prin care să se re
cunoască suveranitatea sa 
asupra acestuia — a decla
rat ministrul panamez de 
externe, Juan Lantonio Tack. 
■într-un interviu acordat a- 
genției Prensa Latina.

• • Guvernul argentinian a
I hotărît începerea unor cerce- 
Itări privind tratamentul la 

care sînt supuși deținuți! în 
| închisorile din țară, transini- 
1 te agenția U.P.I. Această mă- 
I sură a survenit după ce un 
Iziar din Capitală a .descris 

cazul a 17 persoane arestate, 
care fuseseră supuse la tor- 

I turi de către poliție și orga- 
I nele de urmărire penală.

| 0 Președintele Republicii
. Togo, Etienne Eyadema, a a- 
I nunțat că a hotărît elibera- 
■ rea tuturor persoanelor impli- 

‘ în complotul de la 8 
«vgust 1970, îndreptat împo
triva actualului regim, trans
mite agenția France Presse.

I cate 
I augu

S Poliția guvernului rasist 
• de la Salisbury a deschis 
I focul asupra minerilor afri- 
I câni care manifestau. în fa- 
I ța minei de la Asbestos, pen- 
I tru condiții de muncă mai 
Ibune și pentru re 

celor 80 de tovarăși
__Ibune și pentru reprimirea 

celor 80 de tovarăși de-ai Hi 
. concediați. In urma acestei 

I acțiuni, o persoană a fost 
omorîtă, iar alte nouă'rănile.

GERURI PUTERNICE

Mihai MATEI

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Temperaturile deosebit de scă
zute care se înregistrează in a- 
ceste zile la Moscova și in îm
prejurimile ei se apropie de re
cordul gerului din 17 ianuarie 
1940, cirul mercurul termometre
lor a coborit la — 42,2 grade 
Celsius. Joi, în împrejurimile 
capitalei sovietice, temperatura 
a fost de aproape — 40 grade. 
Aceste geruri puternice, mențio
nează agenția T.A.S.S., se dato
rează unui anticiclon venit dins
pre Marea Barenț.

Cu toate acestea, la Moscova 
se desfășoară o activitate nor-

mală. Chiar și bazinul descope
rit .Moskva" — cel mai mare 
din oraș — continuă să fie fre
cventat dc cea mai marc parte 
a clienților săi obișnuit i. Sin
gura .branșă" care are de sufe
rit puternic in aceste zile este... 
comerțul cu înghețată, care s-a 
redus la o treime.

TEHERAN 14 (Agerprcs) Un 
val de frig neobișnuit s-a abă
tut asupra hanului. In cursul 
zilei de joi, la Harnadan, loca
litate situată la 400 km do I e- 
heran, s-a înregistrat o tempe
ratură de minus 34 de grade.
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