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Secvențe din preocupările și r

realizările minerilor din Petrila
Zilnic peste 4 metri din apropierea liniilor

avansare
Dind curs planului dc măsuri 

prevăzut pe anul în care am 
pășit, colectivul sectorului I al 
E. M. Petrila și-a propus de
pășirea celor 100 ml de avan
sare pc lună la abatajele ca
meră în stratul 5 cu pușca rc.

După prima jumătate de lu
nă, rezultatele pot fi deja ob
servate. Lucrînd după graficul 
ciclic, brigada dc mineri a lui 
Vasile Avarvari a reușit sâ rea
lizeze zilnic peste 4 ml de a- 
vansarc. Ca urmare, brigada a 
obținut un randament de 6,58 
tene/post față de 5,7 tonc/post 
planificate.

Organizați pc patru schim
buri productive, muncitorii d« 
aici au depășit zilnic planul de 
producție. Se remarcă faptul 
că șefii dc schimb S im ion Mi- 
hacs. Ștefan Purece, Jan Baban 
și Victor Dumitru, coordonînd 
munca ortacilor au reușit să 
păstreze ritmul sporit al avan
sării abatajului depășind clapa 
de prăbușire fără a afecta rea
lizările. Perioada care s-a scurs 
din ianuarie înseamnă un plus 
dc 280 tone de cărbune trans
portate la suprafață peste 
cina de plan a brigăzii.

Printre tinerii evidențiați — 
aflați nu pentru prima dată la 
nsemenea acțiuni — se numără 
Dumitru Cațavescu. loan Tătar, 
Ladislav Șomodi, Nicolae Toa
că, Ioan Veres, Vasile Lătăia- 
nu, Ștefan Vărgatu și alții, în
drumați și supravegheați în ac
țiunea lor de către maistrul 
miner Ioan Stanciu șl șeful de 
echipă M. Simionesci*.

In conformitate cu art. 23 din Legea nr. 57/1968 dc or
ganizare și funcționare a consiliilor populare, deputății cir
cumscripțiilor electorale din Petroșani, sint convocați la cea 
de a XlII-a sesiune a Consiliului popular municipal, care va 
avea loc in ziua dc vineri, 21 ianuarie 1972, ora 8 în sala 
clubului C.C.P.

Cu acest prilej sc vor dezbate — Proiectul de hotărire 
cu privire la adoptarea planului economic și social-cultural 
și Proiectul de hotărire privind adoptarea bugetului munici
piului Petroșani pe anul 1972.

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Confirmarea
unui start remarcabil

sar-

al C.C al P. C. R

Vagonete 
redate producției

De la mina Petrila aflăm 
duminică, numeroși tineri, 
vind în frunte membrii comi
tetului U.T.C. pe exploatare, au 
participat la o acțiune de mun
că patriotică în sprijinul pro- 
d’îcîici Tinerii și-au propus să

că
a-

ajute la repunerea în circuitul 
de transport a vagonetelor de
fecte sau răsturnate. După un 
,șut“ aproape complet ziua de 

u 
un frumos bilanț i 20 de vago-
muncă patriotică s-a soldat

La sfirșitul primei jumătăți a 
lunii ianuarie, harnicul colec
tiv al sectorului IV dc la E. M. 
Petrila raportează rezultate deo
sebite ce confirmă startul bun 
luat in acest al doilea an al 
cincinalului. Buna organizare a 
muncii în abatajele sectorului 
IV, condus dc ing. Marin Răduț, 
dotarea corespunzătoare a locu
rilor de muncă cu cele tre
buincioase creșterii productivi
tății, menținerea unui ritm sus
ținut dc muncă în toate cele 
4 schimburi ale zilei, au per
mis realizarea planului, pc pri
mele două săptămini ale lui '72 
in proporție dc 123,6 Ia sută, 
cifră echivalentă cu un surplus 
dc peste 1 600 tone de cărbune 
extras din adincuri de către

brigăzilc lui Eugen Voicu, Con
stantul Alexe, Zamfir Năstasc. 
După cum am fost informați dc 
adjunctul șefului dc sector, in 
brigăzile conduse de acești har
nici mineri, productivitatea 
muncii realizată a depășit pre
vederile planului cu 200 pină 
la 700 kilograme de cărbune 
pe post.

Dc menționat că in aceste 
zile, o ediție specială a gaze
tei dc perete este dedicată mi
nerilor, inginerilor și tehnicie
nilor dc la sectorul IV, rclevînd 
startul reușit al acestui colectiv 
în prima jumătate a lunii ia
nuarie. Un grafic foarte suges
tiv prezintă, dc asemenea, as
censiunea spectaculoasă a re
zultatelor sectorului.nete reparate și alte 60 rldi-
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In ziua de 18 ianuarie a avut ioc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidata de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai unor organe cen
trale.

Comitetul Executiv a analizat și a- 
probat studiul cadru privind amena
jarea în perspectivă a rîului Olt, lu
crare economică complexă cu efecte

favorabile în numeroase ramuri 
economiei naționale : energetică, 
droameliorații, asigurarea cu apă 
tabilă și industrială, navigație și 
cicultură, protecția teritoriului împo
triva viiturilor.

In continuare, Comitetul Executiv 
a examinat propunerile cu privire la 
unele lucrări de investiții prevăzute a 
fi puse în funcțiune în actualul cin
cinal și a soluționat probleme ale ac- 
tivității curente.

ale 
hi-
po- 
pis-

ambasadorul Marii Britanii
Marți, 18 ianuarie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

în sprijinul 
autorității tutelare

a primit pc ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re
gatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, Denis Se
ward Laskey, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La primire a luat parte Cor- 
ncliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Comitetul executiv al Consi
liului popular Uricani a anali
zat, în ședința sa dc lucru, ac
tivitatea desfășurată de colecti
vul dc sprijin al autorității tu
telare în cursul anului trecut, 
subliniind rezultatele pozitive 
obținute în această direcție 
prin aportul substanțial al de
putation, cadrelor didactice și 
delegatelor femeilor din locali
tate.

Pentru îmbunătățirea activi
tății, în anul 1972, comitetul 
executiv a elaborat un plan de 
măsuri menit să coordoneze ac
țiunile colectivului de sprijin 
al autorității tutelare. In ca
drul acestora, o pondere însem
nată este deținută de acțiunile 
cultural-educative de masă ce 
se vor organiza în orașul U- 
ricani și localitățile aparțină
toare.

Numirea reprezentantului 
permanent ai României 

pe lîngă Oficiul Națiunilor 
Unite din Geneva

Prin Decret al Consiliului dc 
Stat, tovarășul Constantin Ene 
a fost numit în funcția de re
prezentant permanent al Repu
blicii Socialiste România pe 
lîngă Oficiul Națiunilor Unite

și instituțiile specializate ale Or
ganizației Națiunilor Unite din 
Geneva, în locul tovarășului 
Ion Datcu, care a primit o altă 
însărcinare.

(Agerprcs)
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Sîntem hotărîți să 
integral obiectivele

îndeplinim 
prevăzute

Interviu cu tovarășul WILHELM NEAG, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
partid, președintele Comitetului executiv al 

Consiliului popular Lupeni

Încheind anul 1971, cu rezultate bune obținute in sectoarele 
economiei locale și in desfășurarea întrecerii patriotice pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea localității, oamenii muncii din 
orașul Lupeni au intrat in cei de-al doilea an al cincinalului ac
tual avînd perspectiva clară și insuflețitoare a muncii definită 
de vastul program de dezvoltare economico-socială adoptată de 
recenta sesiune a Marii Adunări Naționale.

In cadrul acestui program, sarcini deosebit de importante 
pe linia investițiilor social-culturale și punerea in funcțiune a 
noilor capacități de producție, a creșterii gradului de urbanizare 
și realizarea unor lucrări de interes obștesc, prin contribuția și 
munca patriotică a cetățenilor, revin comitetului executiv, tuturor 
deputaților consiliului popular al orașului Lupeni.

In scopul de a face cunoscute publicului cititor citeva din 
principalele obiective ce vor fi realizate anul acesta, in orașul 
Lupeni, ne-am adresat tovarășului WILHELM NEAG, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de partid, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular.

minală a oamenilor muncii, 
care va cuprinde un ștrand. o 
bază nautică, terenuri de sport 
și mijloace de distracție pentru 
copii. Din fondurile centraliza
te. în anul 1972 vor fi conti- 
nuale lucrările pentru extinde
rea capacității de producție Și 
modernizarea preparației, de a- 
semenea se va construi, ince- 
pînd cu acest an, o nouă fa
brică de fibre artificiale, creîn- 
du-se în acest fel noi locuri 
de muncă care vor „absorb' 
forțele de muncă existente, in 
special din rindul femeilor, 
ceea ce va însemna asigurarea

r

Convorbire consemnată de 
Cornel HOGMAN

(Continuare In pag. a 3-a)
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In curind, generația ținură 
a patriei noastre va sărbă
tori cinci decenii de la crea
rea organizației sale revolu
ționare — Uniunii Tineretu
lui Comunist. întâmpinat in 
întreaga țară, de către toți 
tinerii, cu strădanii in mun
că, cu o prezență deosebit de 
activă în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, cu preocupări deo
sebite pentru o bună pregă
tire fi desfășurare a acțiu
nilor de educație comunistă, 
jubileul prilejuiește un mo
ment de remarcabilă însem
nătate din istoria de luptă și 
de muncă a organizației noas
tre revoluționare, sub condu
cerea partidului. In acest con
text au loc și in Valea Jiu
lui numeroase acțiuni, despre 
care ne-am propus să scriem 
In ancheta noastră cu tema : 
„Ce întreprindeți în cinstea 
aniversării a 50 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist ?"

„Angajamentele se vor 
transforma în fapte"

Ioan BARB, prim-secrctar al 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
Vulcan :

O bună parte din preocupă
rile noastre, din activitatea

Varietate și dinamism
in viața organizațiilor U.T.C.
noastră politică și educativă în 
intîmpinarea semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist 
va fi cuprinsă în cadrul ini
țiativei «Angajamentele se vor 
transforma în fapte", pentru că 
ea vizează acțiuni concrete, și 
la obiect, vizează un obiectiv 
esențial al organizației noastre. 
Pentru a i se imprima un ca
racter mai lucrativ, pentru a 
putea fi mai bine îndrumată 
și urmărită, am avut în vedere 
ca inițiativa să abordeze de la 
început aspectele cele mai a- 
cutc, mai specifice în această 
perioadă in activitatea tineretu
lui din orașul Vulcan.

Amintim cu titlu informativ 
numai o parte a tematicii ac
țiunilor mai reprezentative î cu
noașterea precisă a sarcinilor 
dc producție prin popularizarea 
lor la gazetele de perete și sta
țiile de radioficare, integrarea 
angajaților tineri alături dc cei 
mai in vîrstă în regimul dc 
muncă de 6 ore, formarea bri
găzilor de tineret, organizarea 
unor cursuri profesionale (.Tro
feul minier”) și a unei mese ro
tunde („Tineretul și tehnica 
nouă în minerit1) la care vor 
participa tineri muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Desigur, a- 
tenția noastră nu se îndreaptă 
numai înspre acțiuni cu carac
ter profesional. Mai mult ca 
oricînd vom intensifica, după 
cum spuneam de altfel, acti
vitatea politică și educativă. 
Cineclubul. conferințele, dezba
terile pe teme, fotomontajele și 
expozițiile foto, întîlnirile cu ac
tiviști de partid, cu vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești 
din Valea Jiului vor completa 
amplul program al activității 
dedicate acestei mari sărbători 
a tineretului comunist din Ro
mânia,

La baza programului — 
inițiativa fiecărei 

organizații
Mircea ZEMBER, prim-secre

tar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Petrila :

Organizațiile U.T.C. din ora
șul Petrila întîmpină aniversa
rea semicentenarului U.T.C. 
printr-o foarte largă gamă de 
activități menite să răspundă 
mai pregnant preocupărilor ti
nerilor. Firesc ar fi să spunem 
că ceea ce întreprindem repre
zintă argumentele continuității 
în activitatea noastră educativă 
dar, și aceasta mi se pare a fi 
esențial, pe un plan calitativ 
superior. In acest scop urmă
rim să dăm tuturor acțiunilor 
un pronunțat caracter politic, 
să le asigurăm un conținut pe 
măsura dezideratelor reale ale 
tinerilor. Avînd în vedere că 
majoritatea uteciștilor din oraș 
lucrează în 
am declarat 
lună record 
mînd ca în 
rile depuse 
producției dc cărbune să se 
multiplice acțiunile menite să 
sprijine activitatea din subte
ran, cum ar fi colectarea fie
rului vechi la locurile de mun
că, transport dc material etc. 
La 20 ianuarie, va începe un 
concurs profesional de mare 
amploare dotat cu .Trofeul mi
nerilor", concurs la startul că
ruia vor fi prezenți cca. 300 de 
uteciști din Petrila și Lonca.

In această perioadă activita
tea polilico-ideologică va cu
noaște o efervescență mai mure 
ca oricînd. Interesul tinerilor 
pentru cunoașterea unor mo
mente deosebite din istoria pa
triei, a partidului și organiza
ției U.T.C., a caracterului și di-

unitățile miniere, 
luna februarie, ca 
de producție, ur- 
paralel cu efortu- 
pentru creșterea

de dezvoltare ale țării 
în etapa actuală este 
viu.
aceste acțiuni, inclusiv 
caracter cultural-artis- 

recțiilor 
noastre 
tot mai

Toate 
cele cu
tic (in cadrul brigăzilor artis
tice de agitație, a cincclubului 
nostru) vom căuta să consti
tuie pentru fiecare tînăr, o ima
gine sugestivă a drumului glo
rios parcurs de Uniunea Tine
retului Comunist în cei 50 de 
ani ai existenței sale, de afir
mare plenară a unor idealuri 
dc luptă și muncă entuziastă.

Acțiunilor noastre — un 
pronunțat caracter 

politic
Petru PALIVAN, secretar al 

Comitetului U.T.C. mina Lu
peni :

Uteciștii dc la mina noastră 
sînt dornici să inlîmpine ma
rea sărbătoare a tineretului co
munist din România cu fapte 
demne de tradiția revoluționară 
a minerilor de pe meleagurile 
Lupcniului. Zilnic, la sediul co
mitetului nostru U.T.C. au so
sit propuneri care de care mai 
interesante, menite să comple
teze planul de acțiuni inițiat 
de noi in cinstea semicente
narul m. In centrul atenției am 
avut acele propuneri care vi
zau acțiuni cu un profund ca
racter politic, militant. Atribu
tele principale ale manifestări
lor pc care le organizăm vor 
consta în 
activității 
tîlniri cu 
din anii 
brigadieră

evocări ale vieții și 
eroilor comuniști. în- 
membri ui partidului 
ilegalității, cu foști 
de pc șantierul na-

Nicolae LOBONȚ 

(Continuare tn pag a 3-a)

ÎNTREBARE:
Pășind în cel de-al doilea 

an al cincinalului 1971—1975, 
vă rugăm să precizați, spre ce 
obiective sc concentrează aten
ția și mijloacele financiare puse 
la dispoziția administrației lo
cale de stat ?

RĂSPUNS:
Pentru a da viață noilor o- 

biective planificate în anul 1972. 
au fost alocate importante fon
duri de investiții, atit Ia nivel 
centralizat, cît și în bugetul 
consiliului popular, din care se 
vor realiza citeva lucrări de 
cea mai mare însemnătate pen
tru populația orașului Lupeni. 
Printre acestea se numără pia
ța orașului, înzestrată cu ma
gazine alimentare și industria
le, unități C.L.F. și raioane 
pentru producătorii particulari 
și intercooperatiști, lucrare în
credințată spre execuție șantie
rului Lupeni al Grupului T.C.H. 
cu termen de predare la 1 mai 
a.c. : o creșă cu 100 de locuri,

Cine risipește liniștea unui spital ?

UN ATENTATOR LA SĂNĂTATEA
PROPRIULUI FIU!

O scrisoare lungă, de cinci 
pagini, semnată: .un grup dc 
bolnavi contagioși de la spita
lul din Vulcan, salonul 6", ne 
incunoștințează — fără a nc 
ascunde o indignare, după cum 
vom vedea, firească, dar și fără 
a o forța — despre faptele re
probabile ale unui cetățean, Ion 
Calotă, care, în stare dc ebrie
tate fiind, a adus serioase pre
judicii liniștii, atmosferei calde 
și bunurilor materiale ale unei 
instituții de ocrotire a sănătă
ții. Despre cc este vorbii ? Mai 
întîi, o înșiruire sumară, nu 
chiar alît dc brută, a eveni
mentelor, așa cum s-au petre
cut clc (în ziua de 17 decem
brie a anului trecut), extrasă 
din „datele" scrisorii și com

pentru F.F.A. Viscoza; un că
min muncitoresc cu 300 de 
locuri pentru E.M. Bărbăteni; 
amenajarea incintei spitalului 
pentru o funcționalitate mai 
bună, care să satisfacă operativ 
necesitățile acestei unități de 
6ănătate; telescaunul Roșia — 
Straja contractat cu T.C.M.M. 
și avînd ca termen de predare 
trimestrul III 1972 ; drumul do 
acces la telescaun și locul de 
agrement necesar, obiectiv de 
mare importanță pentru prac
ticarea și dezvoltarea turismu
lui în această parte a Văii Jiu
lui.

Pe linie edilitar-gospodăreas- 
că, se vor repara și moderniza 
noi străzi din centrul și cartie
rele orașului, printre care și 
drumul de acces în colonia 
Ștefan, va fi continuată finisa
rea locului de agrement „5 sud" 
prin modernizarea sălilor e- 
xistente. Totodată, se află in 
stadiu amenajarea pe piriul 
Brăi(a a unui complex de a- 
gremenț pentru odihna săptă- 

I

I
I

pictată cu consemnările noas
tre, în urma unei vizite făcute 
— spre edificare — la Spitalul 
Vulcan.

...Florica Calotă din localitate 
(bulevardul Victoriei, bloc G4, 
apartamentul 48) s-a prezentat, 
în acea zi, dimineața, împre
ună cu fiul său, George Calotă, 
în vîrstă de 6 ani, bolnav, la 
policlina spitalului. Copilul a 
fost consultat și, întrucit pre
zenta afecțiuni contagioase 
(diagnostic : hepatită epidemică 
și parotidită epidemică), a fost 
internat dc urgență. Personalul

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-aj 

it priveam insistent, cu o 
surprindere vie, aparte, și mă 
gindeam dacă voi avea la în
demână... răbdarea necesară 
să-i ascult pină la capăt. Nu 
știu de ce. Precis adică — 
nu știu. Bănuiesc, însă, că-i 
priveam atit dc insistent, pen
tru că mă cuprinseseră, strîns, 
într-o vrajă a lor. Specifică. 
Neticluită. O vrajă pe care — 
abia acum o înțeleg — doar 
vîrstă de rouă și raze ju
căușe a copilăriei o are... Și 
mă stringeam în chingile u- 
nor destăinuiri, cu care — 
paradoxal — eram obișnuit 
dar pe care parcă, atunci, le 
auzeam altfel, dinlăuntru pen- 

întiia oară... îmi vorbeau

despre vacanță. Despre bucu
riile aferente acesteia. îmi 
vorbeau toți, întrerupt ndii-se, 
stinjenindu-se și... supărindu- 
se, cei timizi, pe cei cu voci 
stridente, prioritare. Ii ascul
tam — încercam, mai bine 
zis, să-i ascult pe toți — și 
mă simțeam plutind undeva 
pe tărîmul unei poezii dis
crete și intense... Poezia bu
curiilor autentice... Trebuie să 
fii desprins de vîrstă „pitici
lor" cu ginduri de „uriași", 
ca să le pricepi poezia! Să 
le înțelegi bucuriile !

...Eram la Casa pionierilor 
Petrila și afară, în acea di
mineață „plină" — cum poate 
n-o așteptam — crăpau pie
trele (vorba vhie /). In jur — 
pionieri. Zeci de pionieri. 
Mici și mari. Mari și mici. 
Și fete și băieți. Ieșeau, in
trau... Cei „statornici" — care 
încă mai aveau o vorbă 
să-mi spună — mă înconjura
seră și mă purtau, ca pe a- 
ripile unui vals nostalgic, pe 
un drum al lor, lung, nesfir.- 
șit, din a cărui distanță „muș
cam" pofticios, așteptind să 
aflu multe, cît mai multe... 
„La noi au fost zilnic acti
vități de club. Am venit aici 
mai mulți ca-n timpul „anu

lui". Ce minunat a fost! Am 
jucat șah,... tenis de masă,... 
remmy". Nu știu, poate ne
voia de comunicare, sau poa
te „deformația" întrebărilor 
nu-mi răpește plăcerea inter
vențiilor : .Toate, așa... dezor
ganizat... ceva concursuri, ni
mic ?“ „Ba da. Paleta cu 
bucluc, la ping-pong. A fost 
fain ! Ce „bătălie"Da, da’ 
a ciștîgat unu', nu-i aici, ca- 
re-i intr-a Vil-a. La anu’ cind 
o să fi învățat eu mai bine, 
vede el... I" întorc capul. O 
voce „groasă" — și fularul 
încolăcit, de mai multe ori, 
in jurul gitului îmi indică 
motivul — mă... fură : .Și la 
șah Cine știe, se afirmă ! — 

așa i s-a zis. Nu prea avem 
noi mari șahiști, dar o să în
vățăm. Și-o să-i provocăm la 
întrecere pe cei de la Petro
șani 1“ „i\lie cel mai mult și 
mai mult — un .cot" indis
cret și... următoarea la cu
vânt, o fetiță mlădie și nu
mai ochi, apare in mijlocul 
cercului — mi-a plăcut dis
cuția despre filme. Ani făcut 
o vizionare colectivă. Și pe 
urmă am stat de vorbă. Ce. 
multe afli! Atunci înțelegi 
totul. Și înțelegi bine, nu 
greșit"...

Stau dc vorbă, in biroul 
conducerii celui mai nou lă
caș de educație pionierească 
din Valea Jiului, cu direc
torul, Mircea Sirbu.

— Sint mulțumiți pionie
rii... E bine. Ce-ai putea 
adaugi?

— Eu 7 Nu e suficient 
pionierii sint mulțumiți ?

îmi trimit, pentru un mo
ment, o privire inexpresivă 
pe fața surizătoare, radiind 
mulțumire deplină, de vizavi, 
dar o iau curind și-o arunc 
înspre un „Luchian" de dc-a- 
supra: „Da, ai dreptate. E 
suficient!"

Adrian CONDOR

să

că
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O sarcină majoră in fala colectivului E. M. Livezeni
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Indicii de TUBURI DE I

calificare 
pi•> TI 111 

tineri, care 
față de

Instalația de galvanizare - cea mai mato de acest lel din 
taro - reohzotă, PRIN CONCEPȚIE PROPRIE, de către colectivul 
de munca al Fabricii de stdpi hidraulici din Vulcan, are o ca
pacitate de 60 000 mp anual. Inginerul DUMITRU CRĂCIUN, di
rectorul fabricii, ne-o vorbit, rocent, despre „cadmiere" : „Am 
renunțat Io nichelore. Nichelul nu poate adera direct Io metal. 
Ar trebui intil cuprată suprafața apoi nichelată. Ar fi 
mult mai scump, timpul de elaborare s-ar prelungi foarte 
mult ți, in fine, ne-or trebui o instalație de galvanizare de două 
ori moi mare". Și a ținut să sublinieze : „Lucrăm cu clasa intiia 
de precizie, cu o precizie de o zecime de micron, precizie corn-

mecanizare

în continuă

creștere

Interviu cu ing. DUMITRU OPRIȘ, 
directorul minei Petrila

CREȘTEREA EȘALONULUI 
DE CADRE CALIFICATE

,X-

— Desigur, in acest al doilea 
•n al cincinalului, sarcinile ex
tincției de cărbune înregistrea
ză o curbă ascendentă și la 
ploatarea minieră Petrila...

— Da, dinamica extracției e 
m creștere an de an, la finele 
actualului cincinal, nivelul pro
ducției de cărbune a minei 
noastre trebuind să fie mai ma
re cu 15 ia sută față de 1970. 
Pentru asigurarea unor para
metri corespunzători cerințelor 
extracției, va spori — evident 
— volumul de investiții și de 
pregătiri. Iată de ce se impu
ne, din capul locului, o preo
cupare susținută, o atenție mai 
mare decit pină acum, a în
tregului colectiv mineresc, a 
conducerii colective a minei, 
sub directa îndrumare și cu 
sprijinul organizației de partid, 
alături dc organizațiile de sin
dicat și U.T.C.. in direcția per
fecționării procesului de pro- 

în7cstrării minei T. MORAR

lui

tipuri de utilaje o contribuție 
mai deosebită aducînd briga
da de lăcătuși condusă de Ni- 
colae Bencovici.

tro 
iată

ca și de dispozitivul pentru răs 
turnat vagonete a cărui con
strucție este îndeosebi rezultatul 
muncii rodnice a brigăzii 
loan Giț.

NOI REPERE IN ÎMBOGĂȚIREA 
DOTĂRII CU UTILAJE

Subansambluri 
pentru fumcularul 

de steril Petrila
Pentru ramura nr. 4 a funicu 

Jarului de steril de la mina Pe
trila, trei brigăzi din rîndurile 
harnicului și priceputului colec
tiv al uzinei au terminat și pre
zentat la expediție trei suban- 
samble de mere însemnătate în 
buna funcționare a acestei căi 
de trans pori. Este vorba. în pri
mul rînd, de o moletă cu dia
metrul de 5930 mm. la realiza
rea căreia in timpul prevăzut 
a pus mult suflet și putere de 
muncă brigada de lăcătuși con
strucții metalice condusă de 
Eugen Heintz și de ajutorul 
său Gheorghe Voina : apoi, de 
două contragreutăți pentru sta
ția de întoarcere a funicuJaru
lui ale căror certificate de naș
tere au fost semnate de brigada 
comunistului Constantin V ișan : 

Pentru sporirea Cînd alergi

duratei și siguranței după o

în funcționare
pensionare...

La preparația Lupeni se găsește in stadiu de experi
mentare un dispozitiv de reglare automată a covoarelor de 
cauciuc ale transportoarelor cu bandă.

Dispozitivul — creat prin resursele proprii ale colecti
vului — este o necesitate stringentă pentru unitate, aceasta 
avind 53 de benzi în funcțiune. Rezolvarea grabnică era 
necesară, căci s-a constatat o uzură prematură a covoarelor 
de cauciuc in porțiunile exterioare datorită sistemului de 
încărcare conditional de traseu, a existenței frecărilor late
rale numai pe una din părți. Se scontează pe mărirea du- 
latei de funcționare a transportoarelor cu bandă de cauciuc, 
pc «.iguranță in funcționare și pe o mai ușoară suprave
ghere a acestora. Dispozitivul este propunerea de inovație 
a comunistului ST. RATZ, lăcătuș la secția întreținere.

®’ Hfe li

utilaje moderne de ridicată 
tehnicitate, a completării, la ni
velul cerul, a eșalonului de ca
dre cu inaltă căliticare — de a 
căror creștere trebuie să ne 
îngrijim și mai mult —, capa
bile să stăpincască corespunză
tor această dotare.

— Ne puteți specifica unele 
dintre obiectivele .la ordinea 
zilei", care obligă la măsuri cît 
mai concrete și cît mai adec
vate pentru ca acestea să fie 
transpuse în viață conform pre
vederilor ?

— I’entru atingerea parame
trilor extractivi urmărim, in 
mod deosebit, amenajarea pu
țului auxiliar in puț principal 
in vederea transportului cu 
schip. ca și adîncirea acestuia 
cu incă 150 de metri. Se pre
conizează trecerea la transpor
tul producției pe benzi, Ia ori
zontul XVI. in cadrul căruia 
lucrările respective se găsesc în 
avans atit pentru puțul central,

Pe adresa 
exploatărilor 

miniere
Transportoare TR-2, 

Iii, frîne pneumatice - 
cîteva categorii de utilaje la re
alizarea cărora, în prima parte 
a lunii în curs au fost dobîn- 
dite succese demne de relevat 
la Uzina de utilaj minier Pe
troșani. Astfel, pe poarta uzi- 

............. exploatărinei, cu destinația 
le miniere din Valea Jiului — 
au ieșit, în prima jumătate a 
lunii ianuarie, șase bucăți trans
portoare TR-2, trei frîne pneu
matice simple — ecartament 
750, trei trolii manuale de 15 to- 

, la realizarea ultimelor două

pentru
asemenea, nc aflăm in stadiul 
final cu pregătirea noului ori
zont dc la puțul 12, unde cir
cuitul* puțului și transversala 
rătre strat vor fi dale, in cu- 
rind, in folosință. Tot in tri
mestrul I va fi integrată flu
xului productiv transversala 
vestică din blocul zero, orizon
tul XIV, ceea ce va conduce la 
mărirea capacității dc producție 
a sectorului 1. Tot aici, trans
portul cărbunelui va fi ușurat 
prin intrarea în funcțiune, chiar 
din luna curentă, a suitorului 
colector intre orizonturile XII— 
XIV.

— In ceea ce privește îmbu
nătățirea tehnologiilor dc ex
tracție, ridicarea indicelui de 
mecanizare, ce se va între
prinde ?

— Nc preocupăm dc intro
ducerea combinelor pentru tă
ierea mecanizată a cărbunelui 
in stratcle subțiri. Nu vom ne
glija nici .premiera* susține
rii mecanizate in stratul 3 și in 
straiele subțiri, cu înclinare mi
că. Conducerea colectivă a ex
ploatării va acorda atenția cu
venită introducerii, chiar «le pe 
acum, a combinelor in abata
jele cu front lung, tinzindu-se 
către ridicarea indicilor de me
canizare cu peste 25 Ia sută. Nu 
vom pune pe plan secundar nici 
extinderea susținerii metalice in 
abataje, ponderea producției ex
trase din asemenea fronturi ur- 
mînd să crească la -10—45 la 
sută din totalul producției mi
nei. Aceasta va duce in mod 
cert la o scădere considerabilă 
a consumului de cherestea (cu 
peste iu la sută), ca și a celui 
de rușinoase (cu 25 la sută).

E bine să se menționeze că 
întregul spor de producție se 
va obține pe seama creșterii 
productivității muncii cu 30 la 
sută. In același timp, trecind la 
concretizarea, la aplicarea mă
surilor tchnico-organizatorice ce
le mai eficiente, va scădea și 
prețul de cost pe tona de căr
bune.

Pregătiri pentru 
recepție și livrare
Aflate acum în faza ultimelor 

finisări, reglări și controale, co
lectivele mai multor secții vor 
prezenta în zilele următoare la 
recepție și livrare încă cinci 
transportoare TR-2, două trolii 
de siguranță pentru' combină, 
precum și două dispozitive de 
legat cablu la colivii de tip 
D.L.C-2 și alte utilaje.

Recent, top. CORNEL UO- 
SA, inginer șef adjunct cu 
probleme de aera) ji protec
ție a muncit de la E. M. Pe
trila. ne-a relatai un caz pe
trecut la mina unde dinsul 
Lși desfășoară activitatea și 
care va interesa, credem, pe 
cititorii ziarului.

loan Circiurnaru, angajat al 
sectorului XI investiții al mi
nei, ca miner III, deși are a- 
proape 29 de ani, nu are ve
chime in cimpul muncii decit 
cu ceva mai mult de 3 ani, 
din care cea mai .lungă" an
gajare este d“ 18 luni lu EM.

ORGA...
porabilo cu cea a fabricilor de avioane... Mojoritatea utilaje
lor ou fost concepute sau perfecționate de către noi. Un accent 
deosebii s-o pus pe autoutilore".

Toi despre ..autoutilore" ne-a pus la curent ți lăcătușul 
GHEORGHE CIMPEANU, secretarul organizației de bază pe fa
brică. „Avem un colectiv unit. In 1970 am avut 90 de oameni, 
acum, in 1972 smtem peste 300... Dar experiența oamenilor mai 
vechi din fabrică, seriozitatea cu care aceștia abordează toate 
problemele de serviciu, ii determină și pe cei ..noi veniți" să 
se acomodeze imediat cu climatul rodnic de muncă de aici.

In cursul acestui an, cel de-ol doilea an al cincinalului ac
tual, se vor realiza standul de probe S. H., halo de montaj a 
stilpilor hidraulici, un depozit pentru laminate, o secție de tra
tament termic, intr-un cuvint ne vom amplifica, vom continua 
să ne „modernizăm"...

...Am „rătăcit" împreună prin instalația de galvanizare. La 
intrare un sentiment ciudat : prea multă liniște. Abia mai tirzi- 
cind cinci stilpi au fost scoși, automat, din boia de cadmiere 
ți trecuți in cea de spălare, cind am văzut ocele tuburi străluci
toare de orgă, am auzit formidabilul concert ol motoarelor...

...Strungarul IOAN GALI e autor a 12 inovații. Ultima ? Încă 
n-a numit-o. O va intitula, probabil, „Dispozitiv de prindere cu 
bile prin centrifugare". Se va cițtiga timp, precizie in execuție, 
se ușurează eforturile oamenilor fabricii...

...Afară, intr-o ordine perfectă, stilpii S.V.J. Tuburi de orgă. 
Cind am ieșit, acordurile „EROICII" îmi sunau metalic, profund, 
in urechi.

Știri minerești de pe mapamond
Mașină gigantică

Petrila, perioadă care se ter
mină la 1 decembrie 1969 eu 
desfacerea contractului de 
muncă pentru nemotivate.

In data de 20 octombrie 
1971 i se face din nou .dor" 
de muncă și se angajează la 
mina Petrila unde se stră
duiește să lipsească din pro
ducție cit mai mult, utilizlnd 
toate formele posibile... A.tf- 
fel, in anul trecut, numai pi
uă la l octombrie însumea
ză 25 zile foaie de boală, 27 
zile învoire și 2 zile nemo
tivate.

Incapacitatea pentru zilele 
de boală se manifestă prin 
două accidentări și alte 3 
(trei) diagnostice diferite...

Intr-una din zilele de toam
nă ale anului încheiat, lu- 
crind la o galerie transver
sală in steril și afHndu-se 
citeva minute singur Ia locul 
de muncă, la întoarcerea to
varășilor săi, le spune aces- 

I

lora o inlregă poveste cu o 
piatră de 30—40 kg care ar 
fi căzut din tavan și l-ar fi 
accidentat, deși nu prezenta 
nici un indiciu (răni, plăgi, 
cască lovită etc.). Se prezin
tă, nici una nici două, chiar 
a doua zi, la medic, unde, a- 
cuzind niște dureri iu regiu
nea craniană, obține foaie de 
boală cu diagnostic de „acci
dent" dar dă declarație că S-a 
accidentat in afara câmpului 
muncii... După 6 zile de foaie 
de accident intră... in conce
diu de odihnă și apoi, din 
nou, in foaie de accident (?!?). 
In timp ce se afla in con
cediu, se prezintă singur la 
serviciul radiologie al Spita
lului nr. 1 Craiova și, fiind 
grăbit (se putea altfel ?) so
licită eliberarea buletinului 
radiologie. Medicul de spe
cialitate consemnează in a- 
cesl buletin: .Examen cerut 
regiunea craniană. Film citit 
pe ud. Nu se remarcă legiuni 
osoase". întors la Petrila. von- 
siderind că o reconstituire a 
accidentului nu mai este po
sibilă, face o cerere la con
ducerea unității prin care so
licită inregistrarea ulterioară 
a .accidentului" ji, conside- 
rind că treburile sînt „aran
jate", pleacă la țară, in co
muna Licurici din județul 
Gorj, pentru a-ji termina

cinile extracției de căr
bune în anii caic urmează vor 
cvnooște o curbă ascendentă 

dinamica producției minei 
czeni.
ent.ru asigurarea rezervelor 
hisc și pregătite corespun- 

» cerințelor dc extracție, 
crește și volumul lucrărilor 
investiții șl dc pregătire.

Asigurarea realizării inte
grale a sarcinilor de producție, 
precum și a celor dc deschi
dere și dc pregătire în anul ca
re a început și in anii unnă- 
toi ai cincinalului, impune, 
dc la a etapă la alta, perfec
ționarea continuă a procesului 
dc producție, înzestrarea și do
imea minei ctr utilaje moder
ne, de marc productivitate, ca
re trebuie să fie stăpînilc de 
mîini sigure, cu nivel cores
punzător de calificare. Căci în 
condițiile revoluției tehnico- 
șiiințifice contemporane, dez
voltarea forțelor dc producție 
și creșterea complexității pro
ceselor economice, precum și 
cerințele conducerii și organi
zării științifice a producției și 

■ i muncii, impun. în mod o- 
biectiv, ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire profesio
nală. atît a muncitorilor, cît și 
a personalului tehnic cu pre
gătire medie și superioara. 
Promovarea în muncă a lucră
torilor presupune, ca o ' ondi- 
lic indispensabilă. ridicarea 
nivelului de cunoștințe. însu
șirea a tot ceea ce este nou în 
sectorul de activitate al fiecă
ruia. Pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii profesio
nale a salariaților, 
perioadă de timp conducerea 
exploatării miniere 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, a acordat o atenție mai 
mare selecționării celor mai 
buni muncitori care să urmeze 
cursurile de calificare în me
seriile de mineri, ajutori mi
neri. mașiniști pentru mașini 
de extracție și in alte meserii.

Numai în cursul anului tre
cut au f<vsl calificați un ni 
măr dc peste 69 de muncitori, 
dintre care 30 mineri și aju
tori mineri, iar la începutul 
lunii noiembrie s-au deschis 
cursurile unei clase de mineri 
subteran gradul I, cu scoatere 
din producție.

Au fost promovați în funcții 
de conducere a formațiilor de 
lucru muiți muncitori dintre 
cei calificați la exploatarea 

în ultima

Livezeni,

lU-

casa începută în cele 20 de 
zile de concediu fără plată 
primite in luna august și sep
tembrie 1971... Este căutat in 
răstimpul in cauză acasă in 
Petrila și nu este găsit, deși 
este in incapacitate, in con
cediu de boală și nu are per
misiunea de a părăsi locali
tatea.

In sfirșit, apare in ziua de 
1 decembrie cind se prezintă 
la medic pentru... prelungi
rea (iar ?) a foii de boală...

Cercetarea cazului se face 
atit asupra tovarășilor săi de. 
muncă cit și a celor din afară. 
Din toate declarațiile luate, 
cu excepția lui loan Cîrciu- 
maru (!) nu reiese că este 
accidentat in cimpul muncii.

In schimb, apare un ele
ment nou, și anume că in 
ziua de 1 ianuarie 1966, in 
timp ce se afla acasă la CQr- 
bunești, loan Circiumaru a 
suferit un accident de cir
culație. Copia de ne .foaia 
de observație chirurgicală", 
obținută de la Spitalul unifi
cat Tg. Cărbunești, indică 
internarea lui loan Circiuma
ru pentru .dureri la nivelul 
umărului sting și plagă tăiată 
linia mediană craniană" Ei. 
și ca urmare a celor de mai 
sus, se respinge înregistrarea 
accidentului de muncă și, cu 
aceasta, iluziile lui loan Gîr- 

noastră, și aceștia obțin rezul
tate bune, se bucură de respect 
și stimă, sînt apreclnțl de mai
ștri și dc conducerea exploa
tării, dc cel cu care lucrează. 
Putem aminti, in acest sms, pe 
minerii șefi dc schimb Avram 
Moldovan, Iosif Illaga, Andrri 
Laszlo, ajutorii de mineri Mi
hai Asztalns, Frandsc Ralia, 
Sebastian Ncdelcii, Sandor De- 
zs6, Mihai Cepoi, Adalbert 
Izso. Alexandru Kovacs, Ște
fan Kcnereș, Gheorghe PSdu- 
reanu, și numărul celor men
ționați ar putea fi și mai ma
rc.

Dacă majorii ilca absolvenți
lor cursurilor dc calificare ob
țin rezultate bune și foarte bu
ne. aceasta se datorește, în ma
rc parte, faptului că în perioa
da calificării s-a acordat toată 
atenția din partea lectorilor, 
pentru ca lecțiile predate să 
fie In un nivel tehnic cores
punzător, axate pe pioblcmclc 
practice specifice minei.

Pentru actualii < ursanți ai 
școlii dc calificare de la mina 
Livezeni sînt asigurate toate 
condițiile de învățătură, atît 
la nivelul teoretic cît șl din 
punct de vedere practic. Ast
fel sînt prezentate pe planșe 
dferite scheme de susținere, 
mașini și utilaje miniere, iar 
predarea lecțiilor este asleura- 
tă dc cadre tehnice de la ex
ploatare cu o bună pregătire 
teoretică și cu îndelungată ex
periență asigurîndu-sc, în felul 
acesta, cele mai bune condiții 
în pregătirea viitorilor munci
tori mineri.

Dat fiind faptul că, în ca
dru! minei, ponderea extragerii 
cărbunelui din straiele subțiri 
și dc grosime medic se va fa
ce prin metode de exploatare 
cu abataje frontale pe înclina
re. se vor lua măsuri din timp, 
de specializare a unui 
însemnat de mineri în 
lucrări.

Pe linia perfecționării 
tințelor teoretice și ț 
ale inginerilor, conducerea ex
ploatării a stabilit prelucrarea 
cu regularitate, în mod organi
zat. a materialelor documenta
re dc specialitate, antrenarea, 
în mai mare măsură, a tuturor 
cadrelor tehnice la rezolvarea 
problemelor cuprinse în cadrul 
acțiunii de creștere a eficien
ței economice ia mina Live
zeni.

Pentru realizarea sarcinilor 
ce stau in fața colectivului mi-

număr 
aceste

i cunoș- 
practfee

Inginerii de la Uzina .Ural 
maș" proiectează o mașină pen
tru calcinarea brichetelor de 
minereu de fier, apreciată de 
agenția TASS ca fiind una 
dintre cele mai mari din lume. 
Acest agreg .t termic de tip con
venor, cu proces continuu de în
cărcare. calcinare și descărca
re a brichetelor, are o supra
față de lucru de 520 mp. Capa
citatea mașinii este de 3.6 mili
oane tone de brichete pe an. 
Lungimea mașinii este de peste 
150 de metri. Deși capacitatea 
agregatului este de aproape 2 

mare dccît cea a ma-

Instalații de furnizare
a aerului rece pentru subteran

Mari și puternice instalații 
de furnizare a aerului rece vor 
juta la coborîrca temperaturii 
n galeriile viitoarei mine 
Erma-Reca“ din Bulgaria, un

de, In o adîncime de 1 km, s-au 
descoperit mari zăcăminte de 
minereu de plumb. Proiectul no
ilor mine a fost realizat la 
Moscova, in colaborare cu spe
cialiștii bulgari.

ciumaru de a obține... pen
sionare care să-i asigure un 
trai liniștit „fără rupere de 
oase", s-au risipit ca fumul... 
Nu-i urmați pilda I

-i tină
de cald

Chiar dacă afară — nici 
urmă de zăpadă și nici ger — 
era totuși destul de răcoare 
pentru a îndemna omul să se 
refugieze in locșoare mai căl- 
duțe... La fel a gindit și Au
rica Calistru, muncitoare ne- 
ealificată la poligonul de pre
fabricate Livezeni. Nici una, 
nici două, locul rejugiului 
a fost ales intre cortinele u- 
nor panouri ce urmau să fie 
dccofrate. Că era cald acolo, 
nimic de sis. Dar japtul că 
era interzis a .poposi" in a- 
cele locuri, Aurica Calistru 
îl știa, și încă foarte bine. 
.Am mai stat eu și altădată 
aici, și nu s-a intimplut nimi
ca", iși spuse ea, a.șezîndu-se 
comod sub „ploaia" de beton 
și lemn sjărimat ce rezulta 
în urma decofrării, neputind 
fi observată de dulgherii ce 
executau operațiunea respec
tivă. Cert este că, foarte cu- 
rînd după ce s-a așecat aco- 

oei Livezeni, ■. a.e depinde de 
priceperea șl energia întregu
lui personal, conducerea ex
ploatării a stabilit un plan pri
vind creșterea . adrelor prîri 
diferite furnic de InvățăuMnK 
Către cursurile dc 
au fost îndrumați. în 
rînd, muncitorii 
manifestă dragoste 
muncă, care sînt corecți șl dis
ciplinați. care se achită cont 
știinclos dc sarcinile de lucna 
cit și muncitorii necalificați 
mai tineri care au fost folosiți 
In brigăzi la fronturile 
lucru

O atenție deosebită s-a 
cordul, în 1971, și cursurilo de 
perfecționare în domeniul pro
tecției muncii pentru persona
lul tehnic cu pregătire medio. 
Astfel, către sfirșitul anulnl 
s-a încheiat ultima scrie de in
struire a maiștrilor și a tehni
cienilor.

In vederea realizării sui cini- 
lor de plan ce ne stau în fațfl 
in acest an — cel de-al doilea 
.il actualului cincinal — «■<. va 
asigtfra pregătirea din timp a 
cadrelor calificate. Astfel* 
in cursul anului 1972 vor func
ționa 6 cursuri de mineri sub
teran. din care 3 cursuri de 
mir.eri gradul ÎL cu scoaterea 
din producție. Avînd în vedere 
noile sarcini ce revin exp oa- 
tării atît în 1972. cit și In pe
rioada anilor viitori, conduce
rea exploatării și comitetul 
sindicatului, sub îndrumarea 
comitetului dc partid, fșl Inten
sifică și mai mult preocuparea 
pentru ridicarea pe o treaptă 
tot mai înaltă a nlvelulu de 
cunoștințe a tuturor salariați- 
lor. In scopul îmbunătățirii ac
tivității dc școlarizare șl de r5- 
dicare a calificării. Ia cota ce
rințelor mereu crescînde 
stau în fața industriei 
în etapa actuală, este 
să se manifeste și în 
care vin o preocupare 
a tuturor factorilor dc 
dere de la mină pentru r •. 
varea problemelor de recruta
re și dc calificare a cadrelor, 
știut fiind fapiul că perfecțio
narea pregătirii cadrelor luce 
la o mai bună organizare a 
producției și a muncii, la de
pistarea și promovarea căilor 
de creștere a productivității 
muncii, la reducerea cheltuieli
lor materiale, cît și Ia moder
nizarea continuă a proceselor 
tehnologice

car® 
miniere 
necesar 
elapde 
sporită 

răspun-j
•Z.ll-

lor Vasile DRAGAX 
E. M. Livezeni

șinilor similare folosite în Ural, 
greutatea sa nu a crescut.

La „iSf&hnaș" s-au realizai 
mașini de talcmare pentru loa- 
te întreprinderile miniere din 
URSS producătoare de brichete 
de minereu de fier obținute 
prin prelucrare; 
minte de metal T 
zul de față fiind 
rcu cu conținut 
Noile mașini de 
mensiuni mari 
în primul rînd, 
miniere construite în zona a- 
nomnliei magnetice d:n Kursk.

’a unor zăcă-
„sărace" in ca-
vorba de me
redus d< tier.
calcinat ■■b di-
vor fi li vrate,

I, combinatelop

Temperatura rocilor zăcămân
tului descoperit în munții Ro- 
dope este de cca. 90’ C. In
stalațiile de răcire și cele tare 
vor asigura o puternică ventila
ție vor fi mai întîi testate în- 
trun sector experimental al 
minei, utilajul de bază pentru 
ele fiind furnizat de Uniunea 
Sovietică.

lo unde uni arătat, Auricăi 
Calistru nu i-a mai fost frig, 
in mod special la cap... Ban
dajul care-i acoperă acum 
o serioasă „spărtură", ii va 
ține, credem, de... învățătură ' 

Încăpățînare..,
Fierarul betunisi losif t.m 

lucrează de mai mult timp 
pe șantierul nr.l Petroșuu' 
al Grupului T.C.H. Toate ar 
fi bune dacă omul și-ar vedea 
de treaba lui, dar, jtenlru a-- 
etala .măiestria’. LE. nu o 
dală și-a găsit de lucru lo 
sla(ia manuala de tăiat fi-r 
Fiind surprins in repetate 
cazuri, i s-a atras atenlia 
că atit la acest utilaj cit și 
la stafia electrică, slnt aui:j- 
rizați să lucreze numai mun
citori cu un anumit grad 
de calificare. Se vede trea
ba insă, că acestui om nu i-a 
fiierit curajul in urma averti
zărilor și a continuat cu in- 
cipăținare să-și facă de lu< > u 
lie la stația manuală. Dur in
tr-o bună zi a greșit, nu ma
șina > i . .manipulamul". Bu
cata de jier care urma să fie 
forfecată a rămas ătămată 
în timp re losif Ene, nu i a 
mai putea purcede o numă
rătoare pe propriile degete 
deeft pfnă la... 9.

N ANDREI

ent.ru


3
MIKHCVRI It lANVARIR UT» 

r—........... .

Șutii
rrx.

Măsură pentru... 
contramăsură
Sentința ciulă >v. j 17<)J1970 

a judecătoriei Petroșani tre
buie. executată și tocmai in 
vederea acestui scop s-a pre- 
rentat executorul judecătoresc 
la domiciliul lui Gir; Ștefan 
din Șercl, comuna Put, Nu
mai că inccrearca a fost fără 
rezultat. G. S. susținut cu 
dirsenie dc către concubina 
sa Anca Maria s-a opus cu 
înverșunare. Astfel incit, pc 
lingă sentința civilă a fost 
nevoie sâ se dea fi una pe
nală, prin care cei doi, pen
tru .bravura* lor au fost „o- 
norafi“: primul cu 10 luni, 
iar concubina cu 6 luni în
chisoare, pentru nerespecta- 
rea hoiăririi judecătorești.

Firoscosul
Nici chiar cl însuși nu știe 

precis, de unde anume l-a 
năpădit așa deodată atifa vi
tejie! E drept că băuse ' zdra
văn, dar totuși, nici chiar in 
condițiunile acestea n-ar fi 
crezut că ar putea deveni 
așa de grozav. In ziua aceea 
— care nu era nici măcar zi 
de 13 — Ardelean Vasilc din 
Lupeni, ce mai, a făcut-o lată 
de tot; fără nici un motiv, 
s-a pornit să acosteze lumea 
de pe stradă, iar la un mo
ment dat, pentru mai multă 
eficacitate, a scos fi un cuțit.

.4 fost pină la urmă imo
bilizat de cetățeni și condus 
la miliție. Consecința : 2 ani 
închisoare. de riadul acesta, 

l cu motiv.

Diferența 
de pre}

Oprea Nicolae ci nd s-a pre
zentat la l.A.S. Sinlămăria 
Jrlea, sub motiv că vrea să 
se angajeze, a fost tratat ca 

j un adevărat oaspete. El insă, 
nu a înțeles să trateze pe 
cei ce-l primiseră așa dc fru
mos, intr-un chip asemănă
tor. Renunțind la ideca an
gajării, a ,șters-o‘ tiptil, lu- 
ind din camera in care fu
sese cazat și două cearșafuri 
pe care le-a rindut apoi cu 
50 let.

Un preț destul de mic, Jață 
de 1 an și 6 luni închisoare, 
cit i s-a dat pentru fapta sa.

Cu cîntec...
Orchestra de la restauran

tul „Cărbunele* din Petrila- 
I.onea a tăcut. Urma așadar 
o pauză, care a fost respec
tată de toată lumea, numai 
de Maier Nicolae nu. Acdsta 
profitind de ea, s-a apropiat 
de masa pe care erau așe
zate instrumentele și cit ai 
bate din palme, a înhățat o 
vioară, căutind a se face apoi 
nevăzut. Cineva totuși l-a 
văzut și... a cintat. Drept ur
mare M. N. a fost înhățat și 
el. Și așa va rămtne pentru 
timp de 2 ani. El a vrut 
vioara dar, s-a ales cu... mu
zica !

X. GHERGHIN

Roci ut, n avui ku adunarea 
generală pentru darea dc sea
mă și alegerea noului comitet 
la secția sindicală a Asocia
ției pensionarilor din P< n.v.u)i 
(Ai arest prilej, s-a analizai ac- 
liviîatca desfășurată în cursul 
.inului 1971, subliniindu-sc apor
tul pc «arc l-au adus pensio
narii. sub conducerea organi
zațiilor dc partid din cartiere, 
la realizarea unor sarcini cu 
caracter obștesc pc lini . Gos
podăririi și înfrumusețăm lo
calității și s-au evidențiat o 
seric dc acțiuni cultural-educa
tive, organizate pentru mem
brii asociației, cu sprijinul or
ganelor sindicale.

Adunarea generală a ales 
noul comitet al asociației și n 
aprobat planul de măsuri pen
tru anul 1972.
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Programul

uri. 19 noiembrieI
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Som-rlc răsare la or;
și apune la ora 17,06. Zile 
trecute din un — 19. zile ră
mase — 347.

EVENIMENTE

LL52 — A murit domnito
rul Basarab 1 care a unificat 
voievodatele din dreapta și 
din stingă Oltului, punîncl 
astfel bazele statului feudal 
— Țara Româncdscfi (620 dc 
ani). 1057 — A murit Barbu 
IJÎzârescu, scriitor și publi
cist (n. 1881). 1051 — A mu
rit violonistul și compozito
rul C. C. Noltara (n. 1890). 
1960 — A fost semnat, la 
Washington, Tratatul de se
curitate americano-japonez.

Jiului, orchestra <le muzică 
populară n Filarmonicii dc 
Uni din Cluj prezintă astăzi, 
miercuri 19 ianuarie, la ora 
17 și la ora 20, in sala marc 
a Casei de cultură din Pe
troșani. sper (arolul intitulat 
.Mindru cintcc dc la Cluj", 
In reușita căruia iși dau con
cursul interpreții Dumitru 
Sopon și Ilie Muțiu, cola
boratori ai Radiofclcviziunii 
române, soliștii vocali Ma
rin Prtcr, Maria Marcu. lulin 
Pop Dorcl Marlicaru — a- 
prcciați dninitori ni frumoa
selor melodii populare arde
lenești —, susținuți de or
chestra formată din Alexan
dru Titruș, Ghiță Murcșan, 
Postai Gheorghe, I^iko \ln 
dar. Ion Frtrcașu.

Spectacolul va fi pigmen
tat cu momente pline dc haz 
și umor prezentate dc popu
larul comic Zeno Turdcanu.

4 l’etrușam i ni. 
Republicii. deschisă 
orele 
intre 
tier 
ire orele’7—21,30: duminică 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi șl sâmbătă între orele 
7.30—12.30: 16.00—19.00

7—22 ; 
orele 

Carpați,

15, sir. 
între 

duminica — 
8-14, 
deschisă

Tt Le Fotul

Conductorul de bilete întoar
se comutatorul și o lumină pa
lidă învălui compartimentul. 
La geam, cu capul rezemat dc 
măsuța pc care se găsea o po
șetă din piele dc șarpe, o tină- 
ră. stătea impasibilă, lcgănîn- 
du-se in mersul trenului. Con
ductorul ii puse mina pc umăr 
incercind să o trezească. Ră
mase încremenit cînd văzu 
două șuvițe de singe caro se 
prelingeau spre poșetă. Sc re
trase spre ușă neștiind ce să fa
că. La capătul vagonului văzu 
— pentru o clipă — un individ 
< are-i aruncă niște priviri pă
trunzătoare. Iși aduse aminte 
că intr-un compartiment sc afla 
printre călători și un ofițer de 
miliție. Caută să se comporte 
cit mai natural. Se apropie de 
compartiment, dar cînd să des
chidă ușa se trezi față în față 
cu un călător.

— N-ați văzut un cetățean 
care...

— Era la capătul vagonului 
și a dispărut.

— Dar domnișoara din com
partimentul vecin ?

— A fost asasinată.
— Cum ?
Civilul plecă spre comparti

mentul unde se afla tin.lra, A- 
runcă o privire fugară, apoi i 
se adresă conductorului :

— Să nu intre nimeni in 
compartiment. Sint ofițer de 
miliție.

Plecă apoi in fugă spre capă
tul vagonului. Conductorul 
rămase înfipt în fața ușii aș- 
tcptînd să vadă ce se va mai 
intîmpla. După câteva momen
te apăru un alt cetățean

— in acest compartiment s-a 
produs o crimă ?

— Cine sînteți ? N-aveți vo'c 
să intrați — se opune conduc
torul.

Cetățeanul scoase o legitima
ție cu coperți roșii.

— Sint ofițer de miliție.
— Dar a mai fost un ofițer, 

care mi-a spus să nu dau voie 
să intre nimeni in comparti
ment.

— Cind, cum arăta ? — spune 
repede.

— Unul blond, mic, cu o 
haină...

— încotro a plecat ?
— Spre capătul celălalt al 

vagonului.
Ofițerul de miliție E. S. plecă 

in grabă, după ce-i spuse con
ductorului să rămână pc loc.

Continuă cercetările in fieca
re compartiment. A legitimat 
cițiva oameni nu a întâlnit insă 
nic un suspect. Pe cînd făcea 
ultimele cercetări și intenționa 
să se reîntoarcă, auzi un stri
găt disperat.

— Ajutor, ajutor...
Pe scara \agonului, un cetă

țean care avea o rana deschisă 
ia frunte, iar fața plină cu sin
ge se ținea cu o mină de bară, 
iar picioarele ii atirnau pe lin-

că scări. Ofițerul il mșflicA tic 
guler și-l trase in vagon

— Ce s-a întiinplaf, cine ești?
— Am fost lovit de Ponțuril. 

A vrut să mfi omoare. Este în 
tren, reuși să mai spună, apoi 
sângele ii năpădi pe gura.

Călătorii s-au adunat in ju
rul ofițerului intrebin-l ce s-a 
intimplot. Printre ci se alia și 
un ins înalt, blond, care iși 
făcu loc cu con.’.ele. Se oferi să 
dea o mină de ajutor ofițerului.

— Să-l ducem in comparti
ment. Cine arc puțină apă — 
întrebă cetățeanul.

Și fără să mai aștepte incu- 
A 
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viințarea ofițerului de miliție, 
îl luă in brațe ducindu-1 in 
compartiment. II așeză pe ban
chetă. In compartiment se a- 
flau cițiva cetățeni și ofițerul 
de miliție. Pină la urmă răma
se doar cetățeanul blond și ofi
țerul.

— Uiți bani a avut c Asiera ? 
— Peste 200 000 de iei.

— Cite .lovituri" ați mai 
dat ?

— Le cunoașteți dumneavoas
tră pe toate. La Constanța, la 
București, Timișoara. Dar, dom’ 
căpitan, nu am omori! pe ni
meni.

— Dar casierița din compar
timent ?

— A murit ? Am lovit-o doar 
ca s-o amețesc. Ah, sint pierdut 
pentru totdeauna.

— Nici nu meriți altfel.
...Justiția și-a spus cuvântul. 

Ofițerul de miliție E.S.Călăto
rea intr-una din zile in acccla- 
ratul 201 spre Deva. In com
partiment intră un bătrânel 
scund, adus de spate.

— Tovarășul căpitan E.S. ?
— Da.
— Eu sint tatăl tinerei care 

a fost salvată de dumneavoas
tră. A scăpat cu viață. Bine că 
i-ați prins pe bandiți.

— Stai moșulică lingă mine.
Bâlrinul scoase o sticlă de 

„Turț* și închină după da
tină : — In sănătatea dumnea
voastră, și a fiicei mele...

După câteva ore, în gara Si- 
meria o tinără iși îmbrățișa 
tatăl...

F. NICU
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4 CLUBURI: Pctrila - 
om 17, Masă rotundă cu te
ma : Contribuția grupelor 
sindicale la îmbunătățirea 
muncii < uliurnl-cducativc in 
rindurile salanaților. Parti 
cipă responsabilii cti proble
mele culturale ai comitete
lor secțiilor sindicale. Ani
noasa. La ora 18 — Expunere 
asupra răscoulci conduși 
Tudor Vladimirescu.

4 Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul «Ic 
urgențe Petroșani — 13 
Maternitatea Petroșani 
1427; Miliția Petroșani 
1212: Inspectoratul comercial 
de stal — 1220. interior 42.

12.00 Discul zilei; 12,1.
tal de operă; 12,30 Intilnire 
ru melodia populară și inter
pretul preferat; 13.00 Radio
jurnal: 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 — 100 de le
gende românești; 14,00 Com
pozitorul sfiptămînii: 11,40 
l.a microfon Maria Cotîrlca 
și Stelă Finilescu; 15,00 Bu
letin dc șiiri; 15,05 Creștere 
și rfwicnță economică: 15,30 
Pagini vocale șl orchestrale 
din muzica de (Stradă; 16,00 
Radiojurnal: 16,15 Corul „Vi- 
lancll.i" al Liceului de muzi
că din Sibiu; 16.30 Orchestra 
Mm io Capuano: 16.50 Publi
citate radio; 17.00 Antena ti
neretului; 17,30 Concert dc 
muzică populară: 18,00 Orele 
serii; 20.00 Tableta do seară: 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Din înregistrările lui 
Grigoraș Dinicu; 20.55 Știința 
la zi: 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,30 Bijuterii muzicale: 

2,00 Radiojurnal: 22,30 Con 
cert de scara; 22.55 Momen’ 
poetic; 23.00 Concert de seară 
(continuare): 24,00 Buletin d<- 
știri: 0.03—6,00 Es’rada noc

UN ATENTATOR LA SĂNĂTATEA j 
PROPRIULUI FIU I

— Dumneata cine ești ? Cu
noști victima ?

— Nu, n-o cunosc. Mă nu
mesc Dumitru Teodorescu, sînt 
inginer.

— Vă rog să-l supravegheați. 
Poate mai există o speranță.

— I-iți liniștiți, am eu grijă.
Ofițerul dc miliție plecă din 

compartiment. Calmă spiritele, 
apoi se întoarse cu o sticlă cu 
apă in compartimentul rănitu
lui. Pe cind să deschidă ușa, 
auzi o voce stinsă.

— Lasă-mă, nu mă omorî. 
Eu n-am nici o vină, n-am u- 
cis-o. Nu i-am luat banii.

— Asta știu, bestie. Dar ai 
vrut să mă trădezi. Acum sin- 
tem amîndoi. Lama cuțitului 
meu sc va scălda in sîngele...

Ușa compartimentului a 
fost deschisă cu putere, iar o 
voce hotărită răsună la ure
chea celui care-l .îngrijea" pe 
rănit.

— Nici o mișcare, I’anțurii- 
le !

...Banda a fost arestată. Pan- 
țuru, Bu/atu și conductorul 
de bilete se aflau în fața an
chetatorului.

— Povestește, Panțurule, cum 
ai procedat ?

— Buzatu mi-a spas că tînă- 
ra Popescu, casieriță, se \a de
plasa să facă plățile muncito
rilor pc șantier. Buzatu a in- 
soțit-o in mod... oficial. Pe 
semne că s-a îndrăgostit «le Fa
tă și nu a vrut să acționeze, 
cel puțin așa mi-a spus Nae, 
conductorul de bilete. Am ac
ționat singur și urma să îm- 
părțim banii pe din două, cu 
Nae. Buzatu a vrut să mă tră
deze, căuta prin tren un ofițer 
de miliție. Am crezut că l-am 
lichidat, dar... dar restul cu
noașteți.

(Urmare din pag. 1)

mcdiuo-sanitar aJ spitalului și-a 
intrat în atribuții și... mama a 
plecat curind acasă, cu ..inima 
împăcată că fiul ei este la loc 
bun, de unde se va întoarce 
sănătos".

In aceeași zi, după-amiază, în 
jurul orei 17, tatăl copilului, 
Ion Calotă, in stare de ebrie
tate, escaladând gardul spita
lului. a forțat ușa sălii de aș
teptare, a pătruns — uzînd de 
grosolănii și insulte de cea mai 
joasă factură — in secția ,con- 
tagioși*’, eerind să i se dea îna
poi copilul, pentru că el... .nu-1 
lasă pe mina hoților-. Intimpi- 
nînd împotrivire, tatăl turbulent 
a trecut la brutalîzarea ma
sivă a personalului sanitar și 
auxiliar, viciind deosebit de 
grav atmosfera liniștită a insti
tuției. încercărilor timide ale 
Floricăi Calotă (aflată și 
ea în apropiere) de a-și ,po
toli- soțul li s-a răspuns cu... 
pumni și doar utilizarea forței 
a trei bolnavi s-a dovedit a fi 
„argumentul" scoaterii pe poar
ta spitalului a „atentatorului" 
liniștii și al sănătății, dezlănțuit. 
In ,elanu*-i de nestăvilit. Ion 
Calotă, după ce-și mai „serveș
te" soția cu încă o „porție", In 
stradă, escaladează din nou gar
dul și forțează și mai vehement 
ușile, pătrunde, cu josnice in
jurii și accese de furie. în sec
ție Și reușește, făcând apel la 
un întreg arsenal de brutali
tăți, să-și ia copilul acasă...

Ne-am interesat, la spi
talul din Vulcan, să a- 
flăm motivele 'are l-au de
terminat pe mvelcratul a- 
lentator la sănătatea propriu

lui său fiu să procedeze așa 
cum a procedat. Nimeni n-a | 
știut să ne enunțe vreo moți- ■ 
vație. Pentru că nici n-a exis- | 
tat I Ion Calotă n-a dorit dccît | 
să facă o .verificare" a ,.pu- | 
terii sale de convingere" (a I 
forței pumnilor și a injuriilor, | 
mai bine zis), in compania u- I 
nor reprezentanți ai „izvorului I 
de sănătate" din Vulcan. Și a | 
reușit ! A reușit să-și aducă a- I 
casă — acolo unde, în nici un I 
caz, nu-i era locul, și organele I 
de ordine din Vulcan și ale I 
Inspecției sanitare de stal au I 
tot dreptul și puterea să .răs- I 
plătească- această faptă 1 — co- ■ 
pilul bolnav, in stare să răs- I 
pindcască o maladie contagion- ■ 
să, să scoală din circuitul mun- I 
cii și alte persoane mature. ■ 
Cinc-i dă dreptul acestui indi- I 
vid ca, sub imperiul alcoolului, ’ 
să săvârșească un asemenea act I 
antisocial, inuman, să risipeas- ■ 
că liniștea unui lăcaș de sănă- I 
tate, să violeze un local pu- z 
blic și să jignească profund, I 
in timpul serviciului, niște se- ! 
meni de-ai săi ? Nimeni ! Și-a- I 
lunci ? De ce, după atîia ’imp | 
de la ziua incidentului, nimeni I 
nu întreprinde nimic (copilul g 
nu a fost adus înapoi !). cel | 
vinovat nu e chemat la ordine. ■ 
râmi ne nepedepsit ? |

De unde... dreptul de a ți a- ■ 
roga asemenea... drepturi ? Mi- | 
liția din Vulcan (sesizată ia ■ 
timp asupra celor întâmplate) | 
are datoria — și, considerăm ■ 
noi, trebuia și pină acum s-o | 
facă ! — să intervină ferm, cu | 
multă intransigență, în eluci- | 
darea acestui „caz" grav, de în- I 
călcare flagrantă, repetată, a u I 
nor legi, să ofere celui vinovat I 
ceea ce i se cuvine de drept... I

Jocurile olimpice antice au 
avut loc continuu timp de 1 170 
ani pină cind, in anul 394, aus
teritatea creștinismului de curind 
victorios a considerat frivol a- 
cest festival al sănătății, sus
pendat astfel pentru 15 secole. 
Au fost distruse chiar stadioa
nele și alte construcții destinote 
bunei desfășurări a jocurilor.

Au avut loc, așadar, 293 olim- 
| piade antice. In epoca lor de 

înflorire, întrecerile se desfășu
rau la următoarele discipline 
sportive : alergări pe distanțe 
scurte, medii și lungi, întreceri 
de care, olergări de coi, probe 
atletice, care cuprindeau și un 
pentatlon, lupte și altele.

Pe vasele antice pot fi vă
zute corpuri de atleți cu mus
culatura extraordinar de dezvol
tată, core demonstrează puterea 
fizică «zeosebită a oamenilor a- 
celor timpuri. O alto mărturie 
o acestei dezvoltări sint statuile, 
din care cea mai cunoscută es
te, probabil, aruncătorul de disc 
al lui Myron. Desigur că nu 
există criterii obiective de com
parare a performonțelor pe ca
re le obțin sportivii in prezent 
cu cele realizate de sportivii 
antici. Și totuși unele compara
ții destul de precise se pot face.

Se cunoaște astfel că unul 
dintre cei mai puternici oameni 
din perioada celei de-a 67-a o- 
limpiade a puitat in spate un 
bou de patru ani pe distanța 
de Io un capot la celălalt al 
stadionului. Legenda spune că 
pentru a ajunge la o astfel de 
performanță, campionul olimpic 
respectiv a început din copilărie

X_____________________________
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16,00—17,(10 Tclcșcoală.
18,00 Muzică ușoară;
18.20 Mult e dulce și fru

moasă.
18,35 Timp și anotimp in a- 

gricul tură.
18,55 Interpretul săptăininii. 

Achim Nica.
19,10 Tragerea Pronocxprcs.
19.20 1 001 dc seri.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reportaj TV. Laudă ti

pografului.
20.20 Tclc-cincmatcca : Mari

le manevre — produc
ție a studiourilor fran
ceze.

22,05 Gala" interpreților : Lu
dovic Spicss.

22,25 Tclcglob.
22,40 Telejurnalul de noapte.

Informații utilitare

„M1NDRU CINTEC DE 
CLUJ"

te- 
c- 

po-

4 TEATRUL 
.VALEA JIULUI*. La clu
bul Aninoasa, ora 18 — spec
tacol eu piesa ... Eseu" de
Tudor Mușatescu.

X

8 
$ I

I
s

4- CAS/X DE CULTURA 
PETROȘANI. In cadrul Uni
versității populare, la sala 
mică — cursul Mult c dulce 
și frumoasă. In sala dc lec
tură — simpozionul cu 
ma t Femeia, parteneră 
gală în viața economică, 
litică și socială.

In cadrul turneului pc 
re-1 întreprinde In Valea

CINEMATOGRAFE 
PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Șansa; Republica : Nu 
pleca; PETRILA : Omul or
chestră: LONEA Minerul : 
Moartea îilatelistului; VUL
CAN : Leac contra dragos
tei: PAROȘENI î Înainte de 
război; LUPENI — Cultu
ral : Simon Bolivar: Munci
toresc : Alfa Romco și Ju- 

UR1CANI : Doamna Tu

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal: 8,08 Matineu mu
zical; 8,30 La microfon, me
lodia preferată: 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 La microfon, 
melodia preferată (continua
re): 9.30 Viața cărților; 10.00 
Buletin de știri; 10.1)3 Cit e 
Banatul de marc — melodii 
populare: 10,30 Vreau să știu: 
11,00 Buletin dc știri: 11,05 
Formația Constantin Alexan- 

11.15 Consultație juri 
11,30 Cîntare patriei:

Mnlcm hotdrlfi să îndeplinim 
integral obiectivele prevăzute

(Urmare din pag. I) 

unor condiții și mai bune de 
trai pentru multe familii din 
orașul Lupeni. Tot din acest an 
vor începe lucrările «le moder
nizare a Stației C.F.R. Lupeni.

ÎNTREBARE:
Ținind scama de experiența 

și rezultatele obținute pină a- 
cum în domeniu] realizării in
vestițiilor social-culturale. ce 
măsuri a luat comitelui execu
tiv pentru ca lucrările planifi
cate să înceapă din primele zi
le ale anului 1972 ?

RĂSPUNS:
Asigurarea tuturor condițiilor 

pentru realizarea la termen a 
investițiilor a stat permanent 
in centrul atenției organului 
nostru local. De aceea, Comite
tul executiv a luat din timp 
o scrie dc măsuri organizatorice 
menite să ducă la folosirea cu 
maximum dc randament a re
surselor materiale, financiare 
și de muncă, puse la dispoziție, 
in vederea realizării noilor o- 
biective planificate. In acest 
6ens, au fost întocmite toate 
documentațiile necesare pentru 
atacarea lucrărilor respective 
(proiecte, devize, contracte). In 
același timp, am îmbunătățit 
planul de măsuri privind obiec
tivele muncilor patriotice l>e 
trimestrul 1 1972, iar membrii 
comitetului executiv au fost re

partizați să răspundă de anu
mite obiective, întărindu-Ie in 
acest fel nu numai răspunde
rea, ci și controlul asupra în
deplinirii și executării lucrări
lor. Pentru folosirea cit mai ju
dicioasă a fondurilor bugetare, 
am consultat comisiile perma
nente, deputății și cetățenii ’ 
circumscripțiile electorale, sta
bilind. în funcție de propuneri
le făcute, obiectivele ce le vom 
realiza in prima etapă.

ÎNTREBARE:
In cursul anului ’trecut Co

mitetul executiv al Consiliului 
popular Lupeni a manifestat o 
preocupare susținută pentru 
creșterea gradului urbanistic al 
localității. Ce va întreprinde 
acum, În această direcție ?

RĂSPUNS:
Deși pare o chestiune de me

todă. în primul rînd ne vom 
menține exigența față de sec
toarele I.G.L. și I.G.C. cu care 
am contractat majoritatea lu
crărilor gospodărești și de în
frumusețare. In același timp, 
vom antrena masele de cetă
țeni la realizarea, prin muncă 
patriotică, a unor lucrări de 
interes obștesc : amenajarea u- 
nor terenuri dc joacă pentru 
copii, terenuri sportive, con
strucții dc trotuare, amenajarea 
și înfrumusețarea traseelor tu
ristice, lucrări de îndiguiri, ta- 
luzări și consolidări de maluri.

plantarea de pomi și arbori, 
întreținerea parcurilor și zone
lor verzi, construcții de poduri 
și podețe, etc. In acest sens, 
vom asigura îndeplinirea pre
vederilor recentei legi adoptate 
de M.A.N. cu privire la orga
nizarea contribuției bănești și 
în muncă pentru ridicarea gra
dului de urbanizare, echiparea 
localității cu obiective sociale 
dc turism și de agrement de 
strictă necesitate și la care tre
buie să-și aducă aportul toți 
cetățenii.

In vederea aplicării acestei 
legi, desfășurăm acțiunea de 
înregistrare a populației pentrif 
stabilirea contribuției ce revine 
fiecărui cetățean și votarea ei 
în sesiunea consiliului popular.

Sarcini deosebit de importan
te ne revin pe linia traducerii 
in viață a hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, precum și a aplicării 
indicațiilor ce se desprind din 
concluziile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Cemșescu, in cuvîntul rostii 
la prima Conferință pe țară 
a secretarilor de partid și pre
ședinților consiliilor populare 
comunale.

De aceea, noi am pășit in a- 
nul 1972 cu convingerea si bo- 
tărirea fermă de a îndeplini o- 
bicctivele prevăzute, contribu
ind în acest Tel la creșterea 
bunăstării și fericirii oamenilor 
muncii din orașul Lupeni.

Varietate și dinamism

în viața
organizațiilor
(Urmare din pag. 1)

țional Bumbeșli — Livezeni, vi
zite la muzeul de istoric al 
partidului și al mișcării demo- 
craiiee revoluționare, București, 
excursii tematice, la expoziția 
„Semicentenarul U.T.C. *. acțiuni 
pentru cunoașterea mișcării 
muncitorești și revoluționare din 
Valea Jiului, din întreaga țară. 
Caracteristic pentru manifestă
rile de acest fel inițiate în pre
zent socot a fi. însă, marea lor 
cuprindere și forța deosebită 
dc convingere câștigată, capaci
tatea dc a schimba mentalități, 
de a forma noi reprezentări ca 
urmare a înmănuncherii lor în- 
tr-un sistem complex mai va
riat, mai atractiv datorită com
pletărilor reciproce.

U. T. C
Judecind prin perspectiva îm

plinirii lor, am declanșat ac
țiunea de formare a 3 brigăzi 
de tineret la sectoarele IV și 
V ale minei, brigăzi cap bile 
să sc remarce în întrecerea cu 
altele mai vechi, a 3 brigăzi 
de muncă voluntar-patriotică 
cu care să colectăm fieri»] 
vechi din subteran. Vom face 
totul ca bogatul program de 
manifestări pe care-l organizăm 
să se înfăptuiască într-un cli
mat de efervescență politică, de 
muncă asiduă. De fapt, prin s- 
tiasia ne îndeplinim obiectivul 
general pe care ne-am propus 
să-l atingem cu prilejul eveni
mentului deosebit pe care ne 
pregătim să-l întimpinăm.

DIN ISTORIA 
JOCURILOR OLIMPICE

ile statului. Poporul ero nemul
țumit. Trebuia găsită o metodă 
pentru menținerea popularității1

(îi)
să alerge zilnic cu cite un vițel 
in spate in jurul zidurilor orașu
lui. Timpul trecea, băiatul creș
tea, creștea și greutatea vivților 
purtați pe umeri. Presupunind că 
boii nu au evoluat prea mult un 
bou de patru ani cintărea a- 
proximativ 500 kg. Ar fi intere
sant de știut dacă actualii hal
terofili de categorie grea, in
clusiv ciștigătorii ultimelor olim
piade, ar putea duce o astfel 
de greutate in spate pe o dis
tanță de aproape 200 m.

O altă cifră care oferă o po
sibilitate de comparații se refe
ră la săriturile in lungime. Atle- 
ții antici săreau avind greutăți 
de cite 5 kg in mîini. Din des
crierile existente, rezultă că să
ritura se făcea de pe loc și că 
lungimea săriturii era de a- 
proximativ 15 m : să precizăm, 
totuși, că, după aprecierea spe
cialiștilor, această săritură se
măna mai mult cu actualul tri
plu salt, compunindu-se, mai 
precis, din cinci sărituri conse
cutive. Dacă vom face un 
calcul, ținind seama de greuta
tea pe care o purtau in timpul 
săriturilor atleții, ne vom da 
seama că performanțele lor e- 
rau cu totul remarcabile.

Se pare că nivelul acestor 
performanțe era foarte ridicat, 
dar nu supranatural, astfel in

cit el poate fi atins prin meto
dele moderne de antrenament. 
Aici trebuie să avem in vedere 
faptul că sportivii din antichita
te se antrenau pentru olimpiade 
timp de un an, după care tre
ceau printr-un concurs de selec
ție. Cei care treceau prin acest 
concurs iși desâvirșeau apoi 
măiestria sportivă intr-un „can
tonament" special care purta 
numele de gimnaziu.

Pentru a mai aminti nume 
celebre legate de sportul antic, 
merită să fie menționat și acela 
al primului reporter sportiv. A- 
cesta a fost Homer, care a des
cris, în lliada, jocurile sportive 
organizate de Achille cu prilejul 
inmormintării prietenului său 
Patrocle. Mai este interesam de 
amintit și faptul că la jocurile 
olimpice ale antichității primeau 
premii și învingătorii, și învinșii 
- de unde rezultă că se aprecia 
însăși participarea la întreceri 
și eforturile pe care le depu
neau amindouâ părțile. De alt
fel, acest lucru il confirmă ș 
scrierile lui Homer.

Printre cauzele care au dus 
la desființarea jocurilor olimpi
ce ale antichității se citează și 
următorul episod istoric : Steaua 
lui Nero apunea. Vioța împăra
tului se transformase intr-o or
gie continuă care epuiza visteri-

împăratului. In acest fel, in anul | 
67 al erei noastre, Nero pleacă 
in Grecia și participă la cea 
de-a 212-a olimpiadă. Avind cai
mai buni decit ceilalți concu- 
renți, Nero ciștigă cursa carelor. 
El credea că a cucerit victoria
intr-o luptă cinstită. Dar ceilalți 
concurenți cunoșteau bine ce 
soartă au avut filozoful Seneca
și poetul Lucian, foști prieteni 
ai lui Nero, care au murit pen
tru că au umbrit gloria împăra
tului. După acest caz și altele 
de acest fel, oamenii au înce
put să piardă încrederea in vic
toria sportivă cinstită pentru că 
faptele demonstrau că întrece
rile olimpice deveneau din ce 
in ce mai mult o armă pentru 
intrigi. A fost începutul sfirșitu- 
lui...

...Dar nu _al sfârșitului defini
tiv : în anul 1896, in Grecia, 
primo olimpiadă modernă are 
loc nu acolo unde se desfă
șurau cele antice ci la Atena. 
Apoi jocurile olimpice și-au pă
răsit patria și au început să fie 
organizate în diverse țări și pe 
diferite continente. In semn de 
omogiu față de jocurile antice, 
flacăra olimpică este aprinsă pe 
muntele Olimp de razele soare
lui și este purtată de ștafete, 
care ajung pe stadionul olimpic 
in ziua începerii jocurilor pen
tru a le pune, astfel, sub sem
nul intrccerii sportive cinstite, 
simbolizind prietenia popoare
lor lumii.

(Sfirșit)
B. P.

0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ 
la tragerea excepțională 

LOTO
♦ Vor fi extrase 29 de numere în 4 extra

geri : 2 a cîte 8 numere, una a 7 numere și una 
din 6 numere.

♦ Se ciștigă și cu 3 numere din 16 (extrage
rea I plus a doua).

♦ Cu numai 15 lei puteți participa la toate 
cele 4 extrageri.

Biletele pentru această tragere s-au pus în 
vînzare, începînd cu data de 17 ianuarie 1972.

DORIȚI 0 BUIEIIE 
DE ABACA) ’

Jucați la sistemele speciale LOZ IN PLIC și 
o veți ciștigă, cuuoscînd că, începind cu data de 
15 ianuarie 1972, Administrația de stal Loto- 
Pronosport a introdus ca premii în ohiecte și 
BUTELII DE ARAGAZ pe lingă autoturisme, 
la seriile speciale de 6 lei.

La toate unitățile proprii Loto-Pronosport, 
magazinele cooperației de consum de Ia sate, 
oficii P.T.T.R. și unele unități ale comerțului 
găsiți loz in plic de 3 și ti lei.

Atenție deci ! NICI O ZI FARA LOZ IN 
PLIC.
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MOSCOVA

dc

■Deschiderea Tîrgului —
internațional bienal de

mobilă de

■

■

Capitala nipona 
sc scufundă

începerea lucrărilor Ședinței 
Comitetului Executiv CAER
MOSCOVA 18 — Corespon- 

lontul Agerpres Laurcnțiu Du- 
țS, transmite i La Moscova nu 
început marți lucrările celei 
de-a 56-a ședințe a Comitetului 
Exet utiv al Consiliului dc Aju
tor Ei <>nomic Reciproc, la care 
participă reprezentanții perma
nent i în Comitetul Executiv, vi
cepreședinți ai guvernelor Bulgn-

rici. Cehoslovaciei, R.D. Germa
ne. Mongolici, Poloniei, Români
ei, Ungariei, și Uniunii Sovietice, 
precum și un reprezentant al 
R.S.F. Iugoslavia. Din România, 
In lucrările ședinței participă 
tovarășul Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri.

a avut convorbiri 
cu Vladimir Bakarici

ROMA 18 (Agerpres). — Se
cretarul general al P.C. Italian, 
Luigi Longo, l-a primit marți 
pc Vladimir Bakarici, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., aflat într-o vizită 
la Roma. La convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej, a parti
cipat Giancarlo Pajctta, membru 
al Direcțiunii P.C.I. și nl Birou- 
ului Politic al C.C. al P.C.I.

Intr-o atmosferă prietenească, 
menționează agenția Taniug, a 
fost efectuat un schimb dc pă
reri asupra unor probleme dc 
interes reciproc.

KOLN 18 (Agerpres). — Marți, 
s-a deschis la Koln Tirgul in
ternațional bienal dc mobilă, 
manifestare la care participă ex
pozanți din peste 20 dc țări ale 
lumii, cu o bogată tradiție în 
prelucrarea lemnului. printre 
care și România.

întreprinderea românească de 
comerț exterior .Tehnoforestex- 
port". prezentă pentru a cincca 
oară consecutiv la Tîrg, expune 
o seric dc produse ale industriei

republicane, cooperației mește
șugărești și industriei locale, ca
re oglindesc posibilitățile Româ
niei de a lărgi schimburile co
merciale, în acest domeniu, cu 
toate țările lumii.

La festivitatea dc inaugurare 
a tîrgului, printre personalitățile 
oficiale se aflau ambasadorul 
României la Bonn, Constantin 
Oancca, și Ion Rambu, adjunct 
al ministrului industriei lemnu
lui.

încheierea nego 
cierilor privind 

aderarea Angliei 
la C.E.E.

0 scrisoare de condamnare 
a noului val de represiuni și teroare 

din Coreea de sud
\\ ASH1NGTON 18 — Cores- 

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite; Intr-o scri
soare publicată în „New York 
Times". Yong Jeung, președin
tele Institutului pentru proble
mele coreene din Washington, 
condamnă cu vehemență noul 
val de represiuni și teroare dez
lănțuit de regimul dictatorial 
din Seul și cere Statelor Unite 
„să suspende orice ajutor econo
mic și militar către Coreea de 
6ud". Autorul scrisorii se pro
nunță, de asemenea, pentru .de
mascarea cu hotărîre în presa 
americană a practicilor grupu
lui Pak Cijan Hi, corupt și tira
nic pentru boicotarea de către 
docheri a transporturilor 
sau spre Coreea de sud*.

din

Yong Jeung apreciază că „re
gimul din Scul este creația Sta
telor Unite și nu ar putea su
praviețui nici măcar trei luni 
de zile fără ajutorul american. 
Coreea dc sud a devenit un pro
tectorat al S.U.A.**.

In scrisoare sînt trecute în 
revistă măsurile polițienești a- 
doptate dc către regimul din 
Seul.

In încheiere, președintele In
stitutului pentru problemele co
reene subliniază că poporul co
reean așteaptă dc la Statele U- 
nite să pună în practică măsu
rile privind suspendarea tuturor 
ajutoarelor militare, financiare 
și economice către junta poli
țistă din Seul.

BRUXELLES 18 (Agerpres).
— Reprezentanții Marii Britanii 
și ai Pieței comune au încheiat 
marți negocierile privind udera- 
rea Angliei la C.E.E. La sfîrși
tul ultimei reuniuni, care a du
rat aproape 11 ore, a fost apro
bat, în principiu, textul defini
tiv al acordului ce urmează să 
fie semnat la 22 ianuarie a.c. 
de către Anglia, Danemarca, Ir
landa și Norvegia. Aceste țări 
urmează să devină, după ratifi
carea acordului, membre cu 
drepturi depline ale C.E.E., cu 
începere do la 1 ianuarie 1973.

Textul definitiv al acordului 
nu soluționează însă toate pro
blemele. Rămin încă în suspen
sie multe aspecte referitoare la 
politica agrară și comerțul între 
viitorii noi membri și „cei șase11
— menționează agenția Associa
ted Press. Intre acestea figurea
ză problema importurilor dc 
produse lactate din țările Pieței 
comune în Marea Britanic și 
importurile britanice din țări 
terțe.

---------

Tratativele SALT
de la Vîena

Convorbiri între m iniștrii 
de externe

R.f3. Bulgariaai U.R.S S, și
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

La Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. au avut loc marți 
convorbiri între Andrei GromL- 
ko, ministrul afacerilor externe 
sovietic, și omologul său bulgar, 
Petăr Mladenov, care se află la 
Moscova la invitația guvernului 
Uniunii Sovietice. După cum

menționează agenția TASS, cei 
doi miniștri au făcut un schimb 
de păreri în probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborării dintre cele două 
țări. Au fost abordate, de ase
menea, problema securității eu
ropene, precum și alte chesti
uni internaționale.

VIENA 18 (Agerpres). — în
trevederile conducătorilor dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la cea 
de-a șasea rundă a tratative
lor pentru limitarea înarmări
lor strategice (SALT) au con
tinuat, marți, în capitala Aus
triei, la sediul ambasadei so
vietice. O nouă întrunire a ce
lor două delegații a fost pro
gramată vineri, la ambasada 
S.U.A. din Vicna.

—>

Incidente între populația 
de culoare și poliție 

în Rhodesia
SALISBURY 18 (Agerpres). 

— In orașul rhodesian Gwelo 
au avut loc marți noi inciden
te între populația de culoare și 
poliția din localitate. Aproxi
mativ 8 000 de africani au or
ganizat o nouă demonstrație de 
protest împotriva prevederilor - 
acordului anglo-rhodesian des
tinat soluționării crizei declan
șate ca urmare a proclamării 
unilaterale a independenței 
Rhodesiei, în 1965. Poliția a in
tervenit din nou cu brutalita-

te, folosind grenade cu gaze 
lacrimogene.

In aceste condiții, autorită
țile rhodesiene au contraman
dat audierile pe care membrii 
misiunii britanice „PEARCE* 
urmau să le înceapă marți la 
Gwelo pentru a sonda opinia 
populației africane față de a- 
cordul anglo-rhodesian. După 
anunțarea hotărîrii regimului 
de la Salisbury, mai multe mii 
de muncitori africani din 
Gwelo au declarat grevă.

„Ghana 
va respecta 
principiile 
nealinierii 

și neutralității 
pozitive"

ACCRA 18 (Agerpres). — Co
lonelul I. K. Achampong, lide
rul noului regim instalat la 
Accra, a declarat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, că în 
domeniul politicii externe 
„Ghana va respecta principiile 
nealinierii și neutralității po
zitive". Pe de altă parte, el a 
subliniat că „eliberarea defini
tivă a Africii de sub dominația 
colonială va constitui unul din 
punctele cardinale ale politicii 
externe ghaneze*.

ITALIA Din
. Criza ministerială italiană, 

declanșată la 15 ianuarie prin 
demisia cabinetului prezidat de 
Emilio Colombo, a intrat luni 

aceea a 
statului, 
vederea

în prima sa fază - 
consultărilor șefului 
Giovanni Leone, în 
desemnării unei personalități 
care să formeze noul guvern. 
Pentru Italia, a început o săp- 
tămină de intensă activitate 
politică. Pe lingă convorbirile 
pe care le va avea, succesiv, 
președintele republicii cu foștii 
șefi ai statului, foștii prim-mi- 
niștri, cu liderii Senatului și 
Camerei Deputaților și cu de
legațiile tuturor formațiunilor 
politice reprezentate în parla
ment, au loc în aceste zile re
uniuni ale conducerilor parti
delor, precum și scurte ședințe 
ale celor două ramuri ale foru
lui legislativ al țării, în care 
va fi prezentat comunicatul o- 
ficial privind demisia guvernu
lui.

Cabinetul de centru-stînga al 
premierului Colombo a hotărit 
să renunțe la conducerea tre
burilor țării, după 17 luni de 
guvernare, dar declanșarea cri
zei nu a constituit o surpriză, 
ea avînd la bază vechi neînțe
legeri între partidele coaliției. 
Și. in acest sens, este deajuns 
sâ amintim numai două mo
mente j ieșirea republicanilor 
din coaliție, în luna februarie 
1971 — transformând formula

cvadripartită într-una triparti
tă, cu sprijinul exterior al P.R.I., 
și, mai recent, — respectiv în 
decembrie anul trecut — ne
reușita .celor patru“ de a a- 
junge la un punct de vedere 
comun sau la păreri aprop-ate 
în cursul alegerilor preziden
țiale.

După desemnarea noului șef 
al statului, potrivit prevederi
lor constituționale, premierul 
și-a prezentat demisia, fiind in
vitat de Giovanni Leone să ră- 
mînă în continuare în funcție. 
Dar, o nouă intervenție a re
publicanilor a determinat cre
area a ceea ce toți au denumit 
„o situație de criză*. Este vor
ba despre hotărîrea P.R.I. ca, 
începînd de la 18 ianuarie, da
ta reluării dezbaterilor parla
mentare, să nu mai sprijine 
guvernul format din reprezen
tanți ai partidelor democrat- 
creștin, socialist și socialist-de
mocratic. încercarea P.S.D.I. do 
a contrabalansa decizia republi
cană privind ruperea legătu
rilor, și așa slabe, dintre .cel 
patru* a venit prin Interme
diul unei scrisori a fostului șef 
al statului, Giusseppe Saragat 
Acesta aprecia că răspunderea 
unei eventuale crize de guvern 
trebuie să o aibă toate cele pa
tru partide de centru-stinga și, 
Ca atare, propunea o reuniune 
cvadripartită la nivel înalt, în 
scopul unei verificări a dorin-

CAIRO 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe E- 
gipl, Anwar Sadat, a emis un 
decret prezidențial privind 
constituirea noului guvern al 
țării, condus dc primul minis
tru Aziz Sedky. Din noul ca
binet, anunțat de premier, fac 
parte cinci vicepreședinți șl 26 
’c miniștri. In funcțiile de vi- 

cepremlcri au fost numiți : Mo
hamed Kader Hatem, cate de
ține Și portofoliul de ministru 
al culturii și informațiilor. Mo
hamed Abdel Suiam El Zayyat. 
Mohamed Marzeban, în atribu
țiile căruia intră și funcția dc 
ministru ul economiei și comer
țului exterior, Mamdouh Salem, 
care ocupă și funcția de minis
tru de interne, și Mohamed 
Ahmed Sadek, care continuă să 
rămînă ministru al apărării. 
Conducerea Ministerului Aface
rilor Externe a fost preluată dc 
Mohamed Murad Ghaleb. Mah
moud Riad, care deține în noul 
cabinet portofoliul de ministru 
al comunicațiilor, nu este una 
și aceeași persoană cu fostul 
ministru egiptean al afacerilor 
externe, care a primit alte în
sărcinări.

Marți, noul guvern a depus 
jurămîntul constituțional în fa
ța președintelui Anwar Sadat. 
In aceeași zi, șeful statului egip
tean a prezidat prima reuniune 
a noului cabinet, informează a- 
gcnțiile Reuter și France Prcsse.

Rezultatele unui stuxliu 
reni arată că procesul 
scufundare, semnalat in 
lima perioadă «Ic timp 
vaste porțiuni ale capi 
nipone, a continuat in unele 
zone Intr-un ritm alarmant : 
20 centimetri pe an. Cele 
peste 2ooo de sondaje efec
tuate au relevat că principala 
cauză a coboririi nivelului te
renului rezidă in pomparea 
intensă a apelor subterane 
pentru a se permite construc
ția iniilor de imobile ridicate 
in ultima vreme. Ministrul 
construcțiilor a lansat un u- 
vertisment asupra efectelor a- 
acestor lucrări.

Miliardarul Howard 
Hughes se vrea 

congelat...

Numărul din ianuarie 
revistei americane „Ladies 
Nome Journal" anunță că Ho
ward Hughes, cunoscut mi
liardar din S.U.A., și-a ex
primat dorința de a fi con
gelat după moarte. Autorul 
respectivului articol afirmă că 
dl. Hughes consideră că este 
nu numai un drept, dar și o 
„datorie" a sa „dc a trăi cit 
mai mult posibil".

Biletele pentru Sappo
ro vîndute deja în pro
porție de 60 la sută

Comitetul dc organizare al 
Olimpiadei de la Sapporo a 
anunțat că biletele pentru 
manifestările sportive olimpi
ce, programate să aibă loc 
in această localitate, au fost 
vindute, pînă la data dc 10 
ianuarie, in proporție de 60 
la sută.

33 milioane de turiști ■ 
au vizitat Italia ■

anul trecut J
Numărul total al turiștilor ■ 

străini care au vizitat Italia ■ 
în cursul anului 1971 a fost ■ 
de aproximativ 33 milioane, ■ 
ceea ce reprezintă o creștere ■ 
de circa 1 la sută față dc ■ 
numărul înregistrat în 1970. ■

Autobuz prăbușit 
într-o rîpă

Trei persoane au fost ucise ■’ 
și alte 40 rănite în urma pră- ■ 
bușirii unui autobuz într-o ■ 
rîpă adinei dc opt metri. Ac- ■ 
cidentul, produs în apropie- ■ 
rea localității spaniole Huer- 
cal-Overo, din provincia AI- _ 
meria. s-a datorat derapării _ 
autobuzului. .
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ș < „Conferința gencral-euro- 
Ș peană în problemele securității

și colaborării trebuie să fie 
§ convocată într-un termen cît 
Ș mai scurf, a declarat sc- 

cretarul Comisiei pentru a- 
§ facerile externe a Parla- 
Ș montului italian, secretar gene- 
Ș ral al Comitetului italian al pă- 

cii, unui corespondent al agen- 
§ țeii TASS. Salati a adăugat că 

această conferință ar fi utilă 
b tuturor popoarelor din Europa, 
Ș fără

> Guvernul israelian a adop
tat, intr-o ședință extraordina
ră, bugetul pe exercițiul finan
ciar viitor. Cheltuielile militare 
reprezintă 40 la sută din tota
lul alocațiilor bugetare, infor
mează agenția Reuter.

excepție.

Controlorii traficului ac- 
de la cele 116 aeroporturi

Ș ♦ 
s rian

canadiene au declarat o grevă 
$ pe timp nelimitat, in urma re- 
Ș (uzului autorităților de a le sa- 
Ș tisface revendicările salarialc.

Tratativele purtate luni intre 
Ș conducătorii sindicatului greviș- 
Ș tilor și reprezentanți ai oficia- 
Ș lităților in vederea încheierii 

unui nou contract de muncă nu 
au dus la nici un rezultat, ceea 
ce a determinat întreruperea lu- 

§ crului dc către cei 1 600 de con- 
trolori ai traficului aerian și, 
implicit, paralizarea intregii ac- 
tivități a aeroporturilor cana- 

S diene.

5 <► Reunit sub președinția can-
$ celarului Willy Brandt, Prczi- 
Ș dini Partidului Social Democrat 
Ș din R. F. a Germanici și-a cx- 
Ș primat acordul cu concluziile 
Ș guvernului vest-german și ale 
Ș Comisiei juridice a Bundesra- 
$ tului, potrivit cărora tratatele 
§ semnate cu U.R.S.S. și Polonia 
Ș sînt conforme Constituției țării, 

transmite agenția DPA.

Ș Industria constructoare de
automobile din Marca Britanic 

Ș este în prezent afectată de un 
Ș puternic val dc greve. Au in- 

cetat deja lucrul, in sprijinul 
Ș unor revendicări profesionale, 
Ș muncitorii uzinelor din Liver- 
t; pool. Birmingham, Castlc-Brom- 
Ș wich și Cowley.

i, .
tcrnational anunța că Austria 

§ și R. I*. Chineză au stabilit, 
pentru prima dată, o linie te- 
lefonică directă.

+ Agenția United Press In-

purtător de cuvint al 
Națiunilor Unite a anunțat că 
secretarul general .............. ...
Kurt Waldheim, va participa la 
sesiunea Consiliului dc Securi
tate. care va începe la 28 ia
nuarie, in capitala Etiopiei. 
Addis Abeba.

al O.N.U.,

Muncitorii Uzinelor „Alfa 
Romco" au declanșat un lanț 
de greve pe durate diferite. 
La porțile uzinelor din Milano 
și Aresc ale firmei — aflată pe 
locul al doilea în industria ita
liană constructoare de automo
bile — au fost organizate pi
chete de grevă.

♦ Un avion militar ameri
can s-a prăbușit luni în apro
pierea Muntelui Etna. Apara
tul se îndrepta spre baza ae
riană de la Sigonella a N.A T.O. 
Potrivit primelor știri, 10 per
soane aflate la bordul avionului 
și-au pierdut viața.

♦ Un avion de tip „C-1231*, 
flparținînd forțelor militare co
loniale portugheze din Angola, 
a fost doborît recent de către 
patriot ii angolezi. Aparatul era 
folosit pentru a răspîndi sub- 

i stanțe toxice asupra plantați
ilor din regiunea Ouando, în 
sud-vestul Angolei.

nou s-au runt firele coaliției
ței de continuare a colaborării. 
Se spera astfel ca defecțiunea 
din coaliția guvernamentală, 
deși inevitabilă, să poată fi da
că nu înlăturată, cel puțin a- 
minată. O criză de guvern în 
conjunctura actuală ar putea 
duce chiar la convocarea anti
cipată a alegerilor generale — 
sublinia, la riadul său ,.L‘ Es- 
presso1*, arătând că această idee 
este tot mai mult vehiculată în 
discursurile liderilor politici.

Reuniunea Ia nivel înalt a 
celor patru partide de centru- 
stînga a avut loc la 15 ianua
rie, dar ea nu a mai putut sal
va coaliția care .dădea semne 
din ce în ce mai evidente de 
oboseală și de dezacord... Ma
șina crizei se afla de mult în 
mișcare" — sublinia la momen
tul respectiv agenția italiană de 
presă A.N.S.Ă, Ce a urmat se 
știe: demisia guvernului. Mo
tivele acestei demisii se află în 
însăși structura coaliției, com
pusă din forțe ale căror Inte
rese și puncte de vedere față 
de problemele politice, econo
mice și sociale ale țării nu co
incid. Astfel, propunerile repu
blicanilor de soluționare a stă
rii actuale de lucruri au fost 
calificate ca situindu-se pe o 
linie neocentristă. Poziția Parti
dului socialist în afara guver
nului, favorabilă colaborării c-u 
celelalte forțe de stînga, aflate

In opoziție (comuniștii și socia
liștii de unitate proletară —
P.S.I.U.P.) este cunoscută. In?
același timp, se cunoaște și o-‘ 
poziția Partidului socialist-de
mocratic față de orice „deschi-- 
dere spre stînga". Cit despre- 
democrat-creștini, multitudinea-’ 
de grupări din interiorul parti
dului — de la stînga la dreap
ta— face ca și optica diverse
lor curente să fie diferită fațăJ 
de o serie de probleme ce con-£ 
fruntă guvernul și țara, în ciu
da apelurilor la unitate pe ca
re le face conducerea P.D.C. Pe 
de altă parte, dificultățile eco
nomice care s-au ascuțit în a 
nul ce a trecut, creșterea șo
majului, insuficiența unor mă
suri în favoarea sporirii inves
tițiilor productive, pentru dez
voltarea Mezzogiorno-ului (su
dul țării, rămas în urmă față 
de nordul Industrializat), ca și 
amînarea adoptării unor refor
me cu caracter social, cerute cu 
insistență de pături tot mai 
largi ale populației italiene, toa
te acestea au creat „puncte 
fierbinți* ce au dus la situația 
de criză menționată. Celor a- 
mintlte li s-au adăugat și noile 
încercări ale extremei drepte 
de a crea dezordine în țară.

„Italia trebuie să iasă rapid 
și pozitiv din grava criză po
litică în care se află de mai 
multă vreme, iar aceasta so 
poate face numai printr-o ra

dicală reînnoire a orientărilor 
politice, economice și sociale" 
detJară un comunicat al Direc
țiunii P.C.I., care expunea 
punctul de vedere al comuniști
lor față de actuala situație po
litică din Italia. Documentul a- 
răta că problemele reale ale 
țării nu vor putea fi rezolvate 
decît o dată cu consolidarea și 
dezvoltarea stingii, ca experien
ță nouă și originală, bazată pe 
deplina autonomie a fiecărei 
forțe politice. La rîndul său, 
C.C. al P.S.I.U.P. sublinia că 
‘starea de tensiune rezultă, în 
primul rînd, din faptul că ma
rea majoritate a problemelor 
au fost amîhatc și nerezolva
te de ani de zile, din existența 
unui sistem economic al cărui 
mecanism de dezvoltare deter
mină crize periodice*. Or, toc
mai despre o asemenea criză 
se poate vorbi și în momentul 
de față. Cum i se va pune ca
păt încă nu se poate ști. Va 
apela șeful statului tot la Emi
lio Colombo pentru a reînnoda 
firele rupte ale coaliției sau se 
Va recurge la anticiparea ale
gerilor generale, ce ar trebui 
să aibă loc în primăvara Iul 
1973 ? Aceasta este întrebarea 
pe care și-o pun observatorii 
politici de la Roma. Tot ei sînt 
însă de părere că actuala cri
ză politică promite să fie în
delungată.

Silvia COMAN

♦ In cadrul acțiunii continue 
de expropriere a păminturilor 
moșierești și aplicare a refor
mei agrare. în ultimii ani gu
vernul de la Lima a dat in 
folosință țăranilor din Peru su
prafețe agricole totalizând peste 
trei milioane dc hectare.

Principala formă dc organi
zare a muncii țăranilor recent 
împroprietăriți devine coopera
tiva agricolă.

O Aproximativ 50 dc persoa
ne au murit în primelr două 
săptămîni ale lunii ianuarie da
torită deshidratării la Sao 
Paulo, ca urmare a căldurilor 
deosebit de mari care s-au a- 
bătut asupra acestei regiuni. Cea 
mai marc parte a victimelor 
sînt gopii.

♦ Cursul monedei argenti- 
niene a scăzut la un nivel re
cord : 9,70 pesos pentru un do
lar. marcindu-se astfel, o nouă 
clapă în procesul inflaționist 
din această țară.

La sfîrșitul primei decade 
a lunii ianuarie 1972, numărul 
șomerilor din Suedia se ridica 
la 85 600 persoane — cifră care 
întrece cu 14 300 pe cea înre
gistrată în ultima lună a anu
lui trecut. Datele amintite se 
referă numai la șomerii înre
gistrați Ia așa-numita bursă a 
muncii.

©
e

A

Reluarea grevei docherilor americani

SAN FRANCISCO 18 (Agerpres). - Greva celor 13 000 de 
docheri americani din porturile de pe coasta Pacificului a fost 
reluată luni, ca urmare a eșuării negocierilor intre reprezentan
ții sindicatelor docherilor și cei ai armatorilor. Se știe că in luna 
octombrie a anului trecut, autoritățile au recurs la invocarea legii 
antimuncitorești Taft-Hartley pentru a pune capăt grevei de 100 
de zile a muncitorilor portuari de pe coasta vestică a S.U.A. Ter
menul de 80 de zile prevăzut de această lege a expirat la 25 
decembrie, dar sindicatul muncitorilor a hotărit continuarea ne
gocierilor cu patronatul pină la 17 ianuarie, in speranța realiză
rii unui compromis. In urma refuzului patronatului de a satis
face cererile muncitorilor, sindicatul docherilor a hotărit forma
rea unor pichete de grevă in toate cele 24 de porturi america
ne la Pacific.

Grevă totală la Universitatea din Madrid
PARIS 18 — Corespondentul Agerpres, Paul Diaconescu, 

transmite i Ziarul .L' Humanite* din 18 ianuarie publică o 
știre sub titlul „Spania. Grevă totală la Universitatea din 
Madrid în urma unor violente incidente între studenți și 
polițiști*.

Centrul universitar din Madrid, arată ziarul, a cunoscut 
luni o serie de manifestări violente. Sute de studenți s-au 
ciocnit, timp de mai multe ore, cu forțele de represiune care 
invadaseră centrul universitar. S-au înregistrat aproximativ 
50 de răniți și 100 de arestări. Toți studenții madrileni sînt 
în grevă ; ei se pronunță pentru democratizarea învățămîn- 
tului și împotriva represiunilor polițienești.

L-,. A

IARNA CAPRICIOASA ÎN H/ROPA
In Europa, iarna acestui an 

se manifestă cu asprime în 
multe țări. Astfel, în Spania 
au căzut ninsori și ploi abun
dente, în special în podișul 
Castiliei și în nordul țării. Cîte- 
va sute de amatori de sporturi 
de iarnă au rămas, de dumi
nică, blocați de zăpadă în sta
țiunile montane spaniole de la 
Barnavieja și Nuria.

In R.F. a Germaniei s-au în
registrat temperaturi scăzute 
în regiunile de nord și de est, 
unde mercurul a cobortt peste 
tot sub minus zece grade. Pe 
rîurl și canale navigația este 
considerabil îngreunată de slo
iurile de gheață.

In plină Mediterană, în Ci
pru, vremea este cețoasă, iar 
munții sînt acoperiți de zăpa
dă.

In schimb în Alpii Austriei, 
în principalele stațiuni monta
ne, vremea este frumoasă, lip-

sind, totuși, zăpada, atît dc 
așteptată dc schiori. Acest se
zon, considerat cel mai sărac 
în zăpadă din ultimii 60 
ani, creează mari dificultăți

de 
in

dustriei hoteliere austriece, ca
re obțin, de obicei, în cele 3—4 

luni dc iarnă venituri de 
urma sejurului amatorilor 
.sporturi albe“.

Ploi torențiale
și inundații

DJAKARTA 18 (Agerpres). 
— Ziarele de la Djakarta anun
ță că mai multe mii de per
soane au trebuit să-și părăseas
că locuințele în urma inunda
țiilor provocate de ploile toren
țiale care s-au abătut asupra 
mai multor regiuni ale țării. In 
districtul Etretan, din vestul 
Insulei Jawa, mai mult de 
1 500 de persoane au fost ne
voite să-și părăsească locuințe
le, în timp ce intr-o zonă din 
estul localității Udjung Padang,

în Indonezia

de

capitula Insulei Sulawesi 
sud, locuitorii au trebuit să 
refugieze pe înălțimile din îm
prejurimi. după ce locuințele 
lor au fost distruse de ape. 
Din localitatea Brebes, situată 
în centrul Insulei Jawa, 400 de 
persoane au părăsit regiunea 
sau au fost evacuate cu vapo
rul. Majoritatea 
dintre Djakarta și 
din vestul aceleiași 
fost avariate.

de
se

drumurilor 
Tjirebon, 

Insule, au
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