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în adîncurile Uricaniului

Convorbire consemnata de 
ing. Nicolae LOBONȚ

uc- 
n/, 
in

ACTIVITĂȚII

Deși, in ultimele zile, iarna a 
intrat în drepturile ci, curba 
realizărilor din graficele de e- 
Kecuțic a lucrărilor de investi
ții și de construcții-montaj tre
buie să fie, in această perioadă 
de început de an, continuu as
cendentă, indiciu firesc dacă se 
arc in vedere obiectivul pri
mordial al primului trimestru 
în domeniul investițiilor — a- 
ccla de a onora cel puțin 20 la 
sută din planul anual. Depu
nerea unor eforturi asidue dc 
către colectivele dc muncă ale 
șantierelor, in scopul .compri
mării" duratelor de execuție a 
lucrărilor dc construcții-montaj. 
imprimarea unui ritm cît mai 
înalt activității, mai ales la o- 
biectivcle cheie sau la cele res
tante. sc revendică cu strin
gență

Dalele definitive asupra rea
lizării planului dc construcții- 
montaj pe anul trecut indică 
realizări procentuale cuprinse 
intre 100,5 și 123 la sută la 
LC.F.. șantierul 71 construcții 
căi ferate. Grupul de șantiere
T.C.D. și la LL.II.S., acesta din 
urmă atingind cel mai mare 
procent. Singur șantierul Valea 
Jiului al T.C.M.M. nu și-a rea
lizat. integral, planul valoric de 
construcții-montaj (98 la sută, 
procentul de îndeplinire pe a- 
nul trecut).

In prima decadă a lunii ia
nuarie a anului in curs, șan
tierul I.L.H.S. nu și-a onorat 
sarcinile avute decît in propor
ție de 58 la sută; celelalte și-au 
realizat planul avut in aceeași 
perioadă intr-o proporție care 
depășește 100 la sută. In schimb, 
raportind rezultatele decadalc 
Ia planul anual, indldStorul res
pectiv se plasează (cu excep
ția oarecum a I.C.F.-ului) la o 
cotă scăzută, cuprinsă intre 1,4 
Ia Grupul de șantiere T.C.D. și 
1,7 Ia sută la șantierul Valea 
Jiului al T.C.M.M.

Totuși, pe ansamblul activi
tății de construcții-montaj, ra
portind la decada I din ianua
rie anul trecut, ritmul anual 
de execuție c in creștere (cu 
0,2), ceea ce c semn bun.

Menționăm că exccptind I.C.F., 
la care sarcinile planului valo
ric in 1972 se reduc față de a- 
nul trecut, la celelalte între
prinderi și șantiere planul în 
CBUzâ, in comparație cu 1971, 
crește în mod substanțial, un 
ritm mai accelerat inregistrin- 
du-se la șantierul 71 C.C.F. (cu 
circa 46 la sută se măresc sar
cinile de plan valoric), urmat 
de T.C.M.M. și T.C.D.

Sarcina trasată 
rea dc partid de 
in trimestrul I a. 
ție in activitatea 
ții-montaj dc cel . . 
sută, nu a fost îndeajuns de

de conduce- 
a se realiza 
c. o produc- 
de construc- 
puțin 20 la

A

In dezbaterea
comitetului executiv

In. ședința de lucru, care a 
avut loc miercuri 19 ianuarie, 
a. c. membrii comitetului exe
cutiv al Consiliului popular din 
comuna Bănița, au analizat mo
dul cum acest organ a rezolvat 
cererile, reclamațiile, sesizările 
și propunerile ce i-au fost a- 
dresute de cetățeni în cursul 
anului 1971. Raportul prezentat 
de tovarășul loan Vreja, secre
tarul consiliului popular comu
nal, a scos în evidență faptul 
că majoritatea cazurilor înregis
trate au fost rezolvate in ter
menele stabilite, respectîndu-se 
prevederile Decretului 534/1966, 
iar printr-o legătură nemijloci
tă cu cetățenii s-a îmbunătățit 
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• Să lucrezi cu omul — iată o muncă neasemuit de fru
moasă . .

• Ireversibilul curs ai unui proces cu tema îmbogățirea 
ilicită

bine înțeleasă — după cil se 
vede — pe șantierele T.C.M.M. 
și 71 C.C.F. care au defalcat 
chiar prin planificare. ..poveri" 
mai mici și anume de 16, res
pectiv, 17 la sută. Or. organi
zarea c în funcție de sarcina 
planificată. Ce măsuri au între
prins sau vor lua de aici îna
inte conducerile T.C.M.M. și a 
șantierului 71 C.C.F. pentru ca 
totuși să se realizeze cifra de

IN TRIMESTRUL I
20 la sută din 

planul anual 
de investiții

20 la sută, obligație și datorie 
de la care nu se pot primi— 
derogări ?

De fapt, acesta a fost punc
tul de pornire al raidului-an- 
chctă inițiat de redacție Ia două 
dintre obiectivele principale a- 
tacate în cadrul șantierului 71 
C.C.F. și T.C.ALM.

Un imperativ: 
creșterea 

randamentelor
utilajelor 

în funcțiune !
...Poposim la frontul de lu

cru al tunelului de la Bănița, 
obiectiv de seamă pe agenda ac
tivității colectivului șantierului 
71 C.C.F. Se lucrează din plin, 
dar nu cu randamentul scon
tat. Instalația cu scut — prin
tre cele mai moderne din țară 
— înaintează (deocamdată) cu 
mare dificukate. «Scutul — ne-a 
declarat inginerul șef al șan
tierului, tov. Todor Teodosie, e 
conceput în ideea de a face 
susținerea provizorie a spațiu
lui excavat, pe contur, îngădu- 
indu-se montarea bolțarilor de 
beton prefabricați care să preia 
împingerile pămîntulul pînă la, 
și după, execuția cămășuielii 
definitive a tunelului. Avem 
greutăți cu rodajul instalației, 
se pune și problema unor com
pletări a acesteia impuse dc 
procesul tehnologic. Mai în- 
tîmpinăm dificultăți legate de 
glisarea platformelor de lucru 
și de sprijinire a frontului de 
lucru, ultima constituind, de 

activitatea de soluționare a pro
blemelor ridicate.

In cadrul aceleiași ședințe, 
membrii comitetului executiv 
au ascultat o informare despre 
activitatea comisiei pentru pre
venirea inundațiilor și înghețu
rilor — prezentată de tovarășul 
Ioan Vladislav, secretarul co
mitetului de partid comunal, 
președintele comitetului execu
tiv al Consiliului popular Bă
nită.

Pentru îmbunătățirea în con
tinuare a activității din cele 
două sectoare analizate, au fost 
adoptate o serie de măsuri ca
re vor fi supuse aprobării se
siunii deputaț ilor.
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fapt, principalul motiv al 
mului necorespunzător actual. 
Nu există încă nici norme spe
ciale dc protecție a muncii sub 
scut, In prezent, un colectiv dc 
proiectanti și dc executanti stu
diază, pe baza observațiilor fă
cute, procesul tehnologic dc a- 
vansare a. scutului, în deplină 
siguranță de protecție a mun
cii. După cum vedeți, acum se 
înaintează greoi, cu frontul spri
jinit, pe porțiunea de trecere 
dc la ziuă la subteran, urmînd 
ca. pe parcurs, să se găsească 
cît mai grabnic soluția de a- 
vansnre fără Sprijiniri stânjeni
toare, dar fără pericol de ac
cidentare, conform normelor de 
protecție. Iar scutul să fie do
tat și cu dispozitive de even
tuală rezemare a „prustului" 
(fața frontului — n. n.) adică, 
in esență, să nu se recurgă la 
un sistem mineresc, cu spriji
nitori, ci să se creeze condiții 
dc înaintare a scutului după ri
gorile procesului tehnologic con
ceput la proiectare..."

Intîlnit pe șantier, deci, „in 
miezul lucrurilor" cum se mai 
spune, îi cerem tov. ing. Radu 
Zabulică, directorul șantierului 
C.C.F. să-și spună părerea asu
pra asigurării fronturilor de lu
cru cu echipamentul și cu in
stalațiile prevăzute pentru pe
rioada în curs, asupra gradului 
de folosire a utilajelor în func
țiune, asupra situației efectivu
lui, dacă dispun prin urmare, 
de forța de muncă necesară 
pentru realizarea unui ritm de 
lucru cît mai accelerat cu pu
tință.

„Pentru a spori cadența de 
lucru — ne-a relatat interlocu
torul — am cerut utilaje în 
plus, conStînd în 10 compre- 
soare, fiecare cu un debit de 
10 mc/minut, dintre care am 
primit deja 7. Avem în vedere 
completarea efectivelor de mun
că cu încă cca. 400 de oameni 
față de ceea ce dispunem la

ing. T. MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

România socialistă în imagini și fapte
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Șl EXPORTUL DE MOBILA (1)
Ramură industrială 
cu bogate tradiții

Recenl, un juriu al Institutului 
Internațional de „Promovare și 
Prestigiu", cu sediul la Geneva 
in frunte cu CHRISTIAN PINEAU,

I IN JUDEȚUL MUREȘ

obiective industriale 
și de interes 
social-cultural

cum informează corespondentul Agerprcs, A. 
cursul anului trecut, în județul Mureș au fost 
peste 30 de obiective economice și social-cultu-

Urzică, în 
inaugurate — ------------  --------------
rale. Printre ele se află un cuptor de carbid în cadrul Com
binatului chimic dc la Tîrnăveni, noile capacități de produc
ție ale întreprinderii de utilaj pentru industria ușoară, în
treprinderii „Metalotehnica" din Tg. Mureș și țesătoriei de 
mătase din Sighișoara, două fabrici de pîine, o moderna po
liclinică la Tîrnăveni, Liceul industrial cu internat dc la 
Tg. Mureș și peste 2 500 apartamente.

Și în acest an, procesul industrializării, ca .și lărgirea 
rețelei instituțiilor de interes social-cultural vor continua 
să sc dezvolte. Se află in plină construcție o instalație de 
argon, la Combinatul „Azomureș". o stație de transformare 
de 220 kV, noi capacități de producție la fabrica de mă
nuși și întreprinderea „Prodcomplex" din Tg. Mureș. Dc 
asemenea, se construiesc Teatrul de stat și un modern hotel 
turistic în Tg. Mureș și numeroase alte obiective. Anul 
acesta, vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii peste 
2 100 apartamente.

Emulație
La sfîrșitul celei de-o doua 

decade, colectivul sectorului II 
al E.M. Uricani prezintă un 
prim bilanț îmbucurător : 1 600 
de tone de cărbune extrase su
plimentar prevederilor, ceea 
ce reprezintă o realizare a sar
cinilor de plan in proporție de 
112,7 la sută. Randamentul pe 
sector este estimat in această 
perioada ca fiind depășit cu 
600 kg/post (22,3 la sută) da
torită îmbunătățirii organizării 
procesului de extracție, coeziu
nii ce caracterizează întregul 
colectiv al sectorului condus 
de ing. CRISTIAN DINESCU.

fost prim ministru al Franței, a 
decernat întreprinderii „Tehnofo- 
restexport" premiul internațional 
de promovare pentru exportul de

START în anul 11 al cincinalului

Convorbire cu tov. EMERIC KOVACS, 
inginer șef al E. M. Dilja

După cum bine se știe, anul 1971 a ridicat in fața 
Icctivului Exploatării miniere Dilja o scrie de probleme, 
din păcate nu întotdeauna rezolvate cu maximă prompti
tudine, anulind deseori posibilitatea recuperării unor deloc 
neglijabile restanțe în extracția cărbunelui. Aflam, încă 
din primele zile ale celui dc-al doilea an al cincinalului, 
că muncitorii, inginerii și tehnicienii minei Dilja sint de
ciși să-și revizuiască întregul stil de muncă pentru a fi feriți 
in continuare de înregistrarea unor eșecuri. Cu pregnanță 
au reieșit aceste intenții, in mod deosebit in sectoarele II 
și III de producție, lansate, pare-se într-o veritabilă cursă 
pentru ocuparea primului loc in clasamentul hărniciei pe 
exploatare. Despre rezultatele concrete ale minerilor din 
abatajele acestor sectoare, nc-a informat, la solicitarea 
noastră, tov. EMERIC KOVACS, inginerul șef al E. M. Dilja.

— Dispeceratul centralei ne co
munică,. tovarășe inginer șef, că 
vă numărați printre acele ex
ploatări decise să recupereze de 
urgentă minusul înregistrat iu 
primele zile ale anului. Ne pu
teți confirma acest, lucru ?

— Intr-adevăr, in ciuda ți
nui handicap datorat unei sla
be mobilizări a eforturilor noas
tre în prima decadă a anului, 
iată-nc acum lansați într-o ve
ritabilă cursă de îndeplinire și 
apoi depășire a sarcinilor 
plan pe acest trimestru.

— Un start bun a marcat 
tivit alea sectoarelor 11 și 
după cum ne-ați informat 
urmă cu citeva zile.

— Drumul cel bun pe 
re au pornit colectivele aces
tor sectoare a fost continuat. 
Primii au depășit planul pri-

Merite deosebite în obținerea 
acestor apreciabile rezultate 
revin frontaliștilor din brigada 
condusă de SAMOILÂ PECSI, 
precum și ortacilor lui JENICA 
NASTASE (abataj cameră nr. 
7) și TRAIAN POP (abataj ca
meră nr. 9).

In lucrările de pătrundere 
înspre noi orizonturi subterane 
continuă să se remarce briga- 
do condusă de minerul CON
STANTIN TRIFAN, angajată in 
săparea galeriei preabatajului 
nr. 0 in blocul III. Graficul la 
zi al lucrărilor a fost cu mult 
depășit, existind premisele cer
te ole depășirii sutei de metri 

mobilă și industrializarea lemnu
lui. Inminarea înaltei dinstincții a 
avut loc in prezența unor perso
nalități de frunte din viața poli
tică și economică a țării noastre.

Așa cum se știe, Institutul Inter
național de Promovare și Prestigiu 
cu sediul in Geneva, format din 
personalități cu renume din 27 
de țări, și-a propus ca obiectiv 
de bază sâ descopere, selecțio
neze și să recompenseze realiză
rile cu ecou internațional consa
crate progresului in domeniul u- 
monitor, economic, cultural, știin
țific și industrial. Recompensele 
se acordă sub formă de premii 
și trofee care se distribuie anual. 
Rezultatele remarcabile obținute 
in ridicarea și utilizarea lemnului 
românesc la cel mai înalt grad 
de prelucrare, creșterea continuă 
a producției de mobilă, îmbună
tățirea calitativă a mobilei ro
mânești, sporirea exportului au 
fost remarcate de conducerea in
stitutului care a aprobat - pentru 
anul 1971 - acordarea premiului 
internațional de promovare prin
cipalei întreprinderi exportatoare 
de mobilă din țara noastră. A- 
ceastă înaltă apreciere care răs
plătește și stimulează eforturile 
colectivelor producătoare cit și pe 
cele ale unităților exportatoare, 
duce faima mobilei românești in 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii.

Industria lemnului este o ramu
ră cu tradiții bogate in economia 
României. In perioada interbelică 
producția acestei industrii ocupa 
un loc de frunte între ramurile

Sesiunea Consiliului 
Executiv al O.M.S.
,,Tineri licențiați și 
totuși șomeri"
Vii reacții în legătu
ră cu acordul anglo- 
rhodesian
Reluarea convorbiri- I 
lor Babr-Kohl 
Pe scurt

melor două decade cu cea. 7 
la sută iar cei de la sectorul 
III cu aproximativ 8 la sută...

— Ceea ce nr însemna...
— 680 de tone peste plan 

la sectorul II unde se remarcă 
în continuare minerii din bri
gada lui Ghcorghe Opreanu și 
Sigismund Dane, și respectiv, 
660 tone de cărbune mai mult 
din abatajele sectorului III un
de întrecerea brigăzilor c do
minată de Gabor Lcvai. Domi
nic Ghergely și tovarășii lor 
de muncă.

— Cum siali cu randamen
tele in aceste sectoare ?

la avansare pe luna ionuarie. 
Alături de acești harnici cu
tezători ai adincurilor din sec
torul I al minei din Uricani, 
brigăzile lui FILARET UNGU- 
REANU șl GHEORGHE NISTOR 
(de la sectorul investiții) pregă
tesc minerilor căi de acces în
spre noi fronturi de lucru. Pri
mii execută zidirea și betona- 
rea axului nr. 1, avind o de
pășire de 5 la sută pe grafi
cul de execuție a lucrărilor, iar 
GHEORGHE NISTOR cu ortacii 
obține rezultate din ce în ce 
mai bune in operațiunea de 
amenajare a puțului de aeraj 
vest.

industriale ale țârii, produsele 
lemnoase impreună cu cele agri
cole și cu țițeiul formind marea 
majoritate a exporturilor româ
nești. Astfel, produsele lemnoase 
dețineau locul I in exportul ro
mânesc din punct de vedere al 
volumului fizic și locul trei in 
ceea ce privește volumul valoric. 
Trebuie insă spus câ majoritatea 
exportului o formau cheresteaua 
și produsele lemnoase cu un 
grad scăzut de prelucrare indus
trială. In prezent PĂDURILE 
bogăție recunoscută a României 
- OCUPA 6,4 MILIOANE HECTA
RE CEEA CE REPREZINTĂ CIRCA 
27 LA SUTA DIN ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA A ȚARII NOASTRE.

In anii construcției socialiste, 
industria lemnului - ca de altfel 
intreaga noastră industrie - s-a 
dezvoltat in ritm susținut. Astfel, 
in perioada 1960-1970 creșterea 
anuală a producției a lost de 
circa 9 la sută, lucru ce a făcut 
ca in ultimul an 7,2 la sută din 
venitul național să fie produs in 
industria lemnului. Producția de 
materie primă a fost de 3,3 ori 
mai mare in 1970 față de anul 
1938, iar cea a industriei prelu
crătoare a crescut de peste opt 
ori in perioada 1938-1970. Un 
accent deosebit s-a pus pe dezvol
tarea sectoarelor care asigură o 
valorificare superioară a masei 
lemnoase ; s-a dezvoltat produc
ția de furnire și placaje, de placi 
lemnoase și panel, de parchete, 
uși, ferestre, ambalaje, mobilă și 
alte produse din lemn. In scopul 
dezvoltării bazei tehnice materia
le a industriei lemnului, au fost 
alocate de către stat in perioa-

Adunarea festiva de la
Uniunea Ziariștilor

consacrată împlinirii
a 50 de ani de la
apariția primului
număr al revistei

II Jumunkas “
In Capitală, la Uniunea Zia

riștilor, a avut loc, joi, aduna
rea festivă consacrată Împlinirii 
unei jumătăți de veac de la a- 
pariția primului număr al revis
tei „Ifjumunkas“, organ de lim
bă maghiară al Comitetului 
Central al Uniunii Tinerelului 
Comunist.

Au luat parte Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Andrei Vela, șeful 
Secției presă u C.C. al P.C.R., 
Alexandru Ionoscu, redactor-șef 
al ziarului „Scînteia", cadre de 
conducere ale ziarelor centrale și 
publicațiilor periodice din Capi
tală, reprezentanți ai unor insti
tuții culturale, numeroși ziariști, 
scriitori, activiști de partid și ai 
Uniunii Tineretului Comunist.

Adunarea a fost deschisă de 
Nestor Ignat, caro a relevat ac-

continue a servirii populației
In anul care a trecut, datori

ta sprijinului neprecupețit pri
mit din partea organelor de 
partid și de stat, în comerțul 
Vfiii Jiului — care a trebuit să 
răspundă unor solicitări mereu 
sporite — s-a asigurat o mai 
bună aprovizionare a populației, 
în mod deosebit cu unele pro
duse alimentare mult solicitate 
(cum ar fi ■ păsări vii și tăiate, 
pește proaspăt, peste congelat 
și produse din pește, ouă, pre
parate de carne, cartofi, legume 
și fructe în stare proaspătă 
și conservată). Desfacerile au 
sporit considerabil și la produ
sele industriale. Populației i-au 
fost oferite variate — și în 
cantități suficiente — sortimen
te de confecții, tricotaje, încăl
țăminte. Reducerea substanția
lă a prețurilor la televizoare și 
aparate de radio, reducere a- 
probută de Comitetul Executiv 
al C.C. al PC.R. și primită cu 
vie satisfacție de oamenii mun
cii, a condus la creșterea vo
lumului vînzărilor, in decursul 
a unei singure luni, magazinele 
de specialitate cunoscînd un a- 
devărat ..asalt" al clienților. 
Fondul de mărfuri, pus la dis
poziția populației în 1971. a în
registrat o îmbunătățire conti
nuă a structurii sale. A fost ac
celerat — pe plan central — 
procesul de diversificare a pro
ducției bunurilor de consum și 
acest lucru s-a răsfrînt pozitiv 
asupra calității produselor „in
troduse" pe piață, în modul 
de prezentare a mărfii.

Am pășit într-un an nou. A- 
vem prilejul, acum, să stabilim

da 1948-1970 fonduri in valoare 
de circa 20 miliarde lei. In ulti
mii 10 ani au fost construite și 
date in funcțiune 19 complexe 
pentru exploatarea și prelucrarea 
lemnului și peste 20 mari fabrici 
de mobilă. Ca urmare a creșterii 
gradului de prelucrare a produse
lor, in ultimii 20 ani a crescut 
de peste 5,5 ori valoarea obținută 
pe metru cub de masă lemnoasă 
exploatată. S-a dezvoltat in ace
lași timp producția de mașini și 
utilaje pentru industria lemnului. 
In momentul de față se produc 
in țară peste 100 tipuri de mașini, 
utilaje și instalații pentru indus
tria de exploatare și prelucrare 
a lemnului.

Progresul realizat in producție 
s-a oglindit și in exportul de pro
duse lemnoase. Astfel, acesta a 

nvitalea prodigioasă a publicați
ei sărbătorite și a felicitat căl
duros colectivul redacțional.

Au luat apoi cu vini ul Cseke 
Gabor redactorul șef ul revis
tei .Ifjumunkas", Dan Marțian, 
prim-sccrctnr al C.C. al U.T.C., 
Szilagyi Dczidcriu, redactor șef 
al ziarului ,Eldre“, Eugen Flo- 
rescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia Tineretului”, Rado Je
no, secretarul Comitetului
U.T.C din minuna Călărași — 
Turda, județul Cluj, corespon
dent voluntar al revistei Jfju
munkas", și Petru PInzaru, re
dactor-șef al revistei .TInfirul 
leninist".

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerprcs)

în-

vin
de 

fost

coordonatele activității viitoare. 
Vom porni, desigur, de la bilan
țul realizărilor din anul prece
dent. Și aceasta pentru că, du
pă cum afirmam, rezultatele 
muncii desfășurate — pentru a 
asigura cumpărătorilor o apro
vizionare și o servire în condi
ții cît mal bune — Mnt edifi
catoare.

Să consemnăm, pentru 
ceput. un prim succes : in 1971 
— O.C.L. „Alimentara" a 
ciut mărfuri în valoare 
382 84 6 000 Iei. planul a 
depășit cu 1,9 la sută — repre
zentând mărfuri mai multe vîn- 
dute cu 7 891 000 lei (față de a- 
nui 1970, volumul desfacerilor 
a crescut cu 36 349 lei); în 1971. 
O.C.L. „Produse industriale” a 
vîndut mărfuri în valoare de 
301 066 000 iei. înregistrîndu-sc 
o creștere, față de 1970, de 4,3 
Ia sută). Pentru anul 1972 se 
prevede o desfacere mai mare 
decît planul cu 4 la sută I)

Să continuăm cu consemnarea 
altor date. In 1971, a fost ex
tinsă rețeaua comercială a 
O.C.L. „Produse industriale" cu 
00 mp, prin înființarea maga
zinelor nr. 27 („Articole pentru 
copii" Lupeni) și nr. 42 — de 
încălțăminte pentru copii, la 
Petroșani. Magazinele din ca
drul O.C.L. „Alimentara". de 
asemenea, au cunoscut un con
tinuu proces de înnoire 
profilare, multe și-au 
spațiul comercial. Citeva 
ple: magazinul nr. 16

și re- 
sporit 
exem- 
(Hale)

V. TEODORES4 U
(Continuare in pag. a 3-a)
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crescut in ultimii 10 ani de peste 
trei ori. A crescut ponderea pro
duselor semifinite și finite in to
talul 
duse 
1950

exportului românesc de pro- 
lemnoase ; dacă in anul 
ponderea produselor semifi- 
(placaj, furnir, panel, RAL, 
și finite (mobilă, parchete, 

butoaie etc) era de numai 14 la 
sută, în anul 1970 această cilrâ 
a atins 50 la sută. In prezent 
România exportă 70 de diferite 
produse din lemn in peste 60 de 
țări. întreprinderile de comerț ei- 
terior ale Ministerului Industriei 
Lemnului, întrețin relații cu peste 
300 firme străine care apreciară 
și in consecință, cumpără mărfu
rile exportate de noi.
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/---------------------------
— Pentru început citeva 

date personale rare t^-au 
recomandat drept wn util 
interlocutor al dialogului 
nostru. Iu erați la mina L.i- 
•vieni unde aveți fn subor
dine aproape o sută de oa
meni..

— .Ați groșii. „In subordine" 
nu corespunde tocmai situației 
de fapt. Altul e termenul, mai 
degrabă «reva intre colaborare 
și conducere. In sectorul unde 
lucrez sint intr-adevăr vreo 230 
de oameni la un efectiv de 3 
maiștri mineri principali.

— Am reținut observația 
și vă rugăm să rețineți fi 
dv. o neînsemnată justifi
care : tini greșit din dorința 
de a explica faptul cu pre
ferăm drept interlocutori 
ari conducători ai proce
sului de producție care 
poarta cu ci o răspundere 
a cărei greutate este direct 
proporțională cu numărul 
oamenilor pe rare-i condu
ce. Dar să continuăm. Se 
spun despre dumncavoaslrS 
numai cuvinte elogioase.

— Dar nu de către mine. Da- 
că-mi cereți să-mi caracterizez 
activitatea vă spun dinainte i 
era loc, mult loc pentru mai 
bine. Fiecare dintre noi cunoaș
te momente de automnlțumire, 
dar nu trebuie să se lase co
pleșit de ele. mai ales atunci 
cînd întrunește două calități 
care încep toi mai mult să se 
contopească — educator și con
ducător.

Spuneți-ne, tovarășe 
Moldovan, ce înseamnă mi
na unde lucrați ?

— Mina Livezcni înseamnă, 
din punct de vedere al produc
ției, cea mai lînâră unitate car
boniferă din municipiu planifi
cată a extrage în acest an pri
ma sută de mii de tone. Din 
alt punct de vedere înseamnă 
un colectiv în care poți să-ți 

destânui gîndurile, un colectiv 
care oferă tuturor salnriaților 
— tineri sau vîrslnic», calificați 
sau nrcalificațî — prilejul de 
n-și afirma personalitatea, dc 
a sc realiza în vințft. Mina, in 
general, oferă tuturor prilejul 
să se verifice față dc ri înșiși, 
să-și verifier aptitudinile.

Să lucrezi cu omul — 
iată o muncă 

neasemuit 
de frumoasă

— Există totuși oameni 
are nu reușesc să se a- 

firme, nu-și găsesc unghiul 
din care să se privească pe 
sine ?

— Nu există, după cum mai 
cred unii, oameni care nu se 
pot afirma, care sint irecupera
bili. Cei mai mulți la care vă 
referiți oscilează undeva între 
bine și rău, iar dacă înclină 
mai mult spre rău, e din cauză 
că r>u au înțeles încă rațiu
nea unor lucruri, nu le-a fost 
explicată esența lor.

— Ce recomandare le a- 
dresafi acestora 7

— Să primească cu mai mul
tă încredere ajutorul colectivu- 

hn Iar tolerthmhn — să-l pri
mească cu mai multă căldură. 
Am avut, cu cîtva timp în ur
mă, un asemenea caz — un tî- 
năr care absenta dc la vrvkiii, 
ora refractar la orice observa
ție. Intr-o zi, după re l-am lă
sat să vorbească cît a vroi. i-am

trasat o sarcină mai deosebită, 
vorbindu-i cit mai apropiat, așa 
ca de la om la om. Nu a tre
cut mult timp și tînărul s-a 
îndreptat, a devenit unul din
tre cei mai buni. în altă zi, 

• ind directorul minei mi a spus i 
.Vezi eă s-a făcut om '!“ — am 
tăcut, deși, poate, nu am tăcut 
destul de tare căci m-am au
zii spunlnd ; .se face om, to
tul depinde de cum ii vorbești, 
mm lucrezi cu el". Deși e grea, 
consider munca cu omul nease
muit dc frumoasă-

Interlocutor
ION MOLDOVAN, 

maistru miner principal, 
președintele comitetului 

sindicatului de la 
mina Livezeni

— In ce sens 7

— In sensul că la un moment 
dat simți în modul cel mai ple
nar cum satisfacțiile altora — 
în care ai sădit o fărîmâ din 

ființa ta, din convingerile talc 
— sc răsfrfng asupra tn, ca o 
adevărată răsplată.

— Vreți să ne relatați, 
din perioada anului trecui, 
un episod care v-a produs 
o supărare ?

— Iar apoi o satisfacție ? Se 
poale să mă refer Ia amîndouă 
deodată ?

— Puteți, desigur.

— Amîndouă sînl legate de 
supărările și satisfacțiile colecti
vului. In primul caz, este vorba 
de greutățile ivite în producție, 
Ia brigada lui Demeter Augus
tin. Nu eram singurul supărat. 
Ne frămîntam cu toții să găsim 
o soluție, întrucît întrezăream 
că, în ritmul în care lucra, nu-și 
va realiza sarcinile de plan la 
timp. A fost suficientă însă vi
zita la mină a tov. director ge
neral al G.C.P. și neajunsurile 
au fost remediate, ținîndu-se 
scama de însăși propunerile 
șefului de brigadă. Peste puțin

-------------------------------------------------\ 
timp, viteza dc a\. ns..ic a hri 
gâzii a crescut de la 73 ml/lună 
la peste J 00, și aceasta prmtr-o 
simplă dar judicioasă redistri
buire a efectivului.

— Iar solisforfia ?

— Satisfacția mai deosebită 
am trăit-o anul trecut cu 2-1 
dc zile înaintea sărbătoririi se
mit nt< nurului P.C.R. Ca să iu 
V 1 ceti trebuie să vă mai spun 
<ă tot cu 21 dc zile înainte 
dc H nuri brr’izilc si i rea
lizat angajamentele asumate pî- 
nă la această dată, cinstind e- 
vcnimenttil așa cum sc cuvine,

— Aș vrea să încheiem 
dialogul așa cum l-am în
ceput, adică tot cu rfieva 
amănunte biografice. De 
cind sinleți membru de 
partid 7

— Din 1959.

— Vă mai amintiți cine 
v-a recomandat 7

— Desigur. E o amintire care 
face parte din cele plăcute, ca
re-mi ridică în continuare, prin 
natura lucrurilor, răspunderi 
marj în față : maistrul miner 
D’onis-ic Crisnic, inginerul fon 
Lăzăresco, fn prezent aflat în 
conducerea ministerului, și teh
nicianul Francis© Vefio.

— Im rindul do. ați reco
mandat, desigur, tineri, 
pentru a intra fn rindurile 
partidului. Vi-i mai amin
tiți 7

— Nu numai atunci cînd în- 
tilnesc numele iov in coloanele 
ziarului printre fruntași. Mi-i 
amintesc în multe ocazii, încer
când pe cit mi-c posibil, să-mi 
continui munca de îndrumare .și 
supraveghere a lor, de sădire 
în conștiința lor a convingeri
lor pe care le-au sădit și alții 
în mine.

I. Ml’STATA 
_____________________________ /

jnlMăir iliii imtt ipw 
a tai de eitalie pliu liiiw

„Mă numesc Elena Matei, om 
18 ani ți m-am adresot ți in alte 
rinduri redacției. Da această da
tă vreau să »ă aduc Io cunoștin
ță un lapt petrecut la cinemato
graful ..Muncitoresc" din orașul 
meu, un fapt care mi-o idiunci- 
nat pulernic o mai veche con
vingere despre bogăția spiritua
lă o tinerilor de virsta meo". Cu 
occste cuvinte iți începe scrisoo- 
ico o tinoro din Vulcon. Anumi
te lucruri relatate in scrisoare 
ne-au determinat să o redăm o- 
proope in întregime.

....Nu pot să mă împac cu 
gindul că tineretul de astăzi, ge- 
neroțio din care fac parte, nu 
știe sâ aprecieie, să prețuioscă 
un spectacol dc muiică cultă, un 
film de bun gust - intr-un cu
vin! acele opere care nu sint „zgo
motoase". Ieri (scrisoarea a fost 
redaclotâ Io sfirțitul anului tre
cut - n.r.) la cinematograful a- 
minți! a rulat filmul „Ceaikovschî". 
Am sosit in sală cu citeva minu
te înainte de ora 16, unde se a- 
(Iau mai puțin de T0 spectatori. 
Din aceștia, pe parcursul Ulmu
lui au mai plecat cițiva. Această 
„intimplare" m-a indignat. Măr
turisesc, am trăit clipe unice in 
cele aproape trei ore de film, 
muzica lui Ceaikovschî creindu-mi 
o stare de extaz, de adevărată 
satisfacție spirituală. E cu putin
ță oare - m-am întrebat - ca 
tinerii noștri să fi devenit insen
sibili in fața frumosului ? A fost 
o simplă intimplare că filmul o 
rulat cu sala aproape goală ? 
Oare arta nu reușește să redea 
suficient de sugestiv frumusețile 
vieții ? Eu cred că da ! Din pă
cate, insă, se face prea puțin 
pentru educația lor, pentru for
marea lor ca oameni receptivi Io 
artă, oameni complecși".

Rindurile tinerei din Vulcon ou 
Feodus in octuolitote o moi ve
che „intimplore" pe core nu o 
putem numi decît așo cum s-o 
numit intotdeouno : lipsa (totolă 
sau parțială) a educației este
tice in rtndul tineretului, absen

ta (uneori cu desăvirșire) de pe 
agenda cluburilor a preocupări
lor pentru răspindirea și cultiva
rea artei in rindul aceluiași (ine* 
ret. Și, in ultimă instanță (nu este 
afirmațio co-espondentei din Vul
con ci a noastră) o gravă lacu
nă de educație in rindul... educa
torilor.

Am ovul, recent, prilejul sa re
petăm experiența trăită de Eleno 
M. Nu o spunem nici cu mîndrie, 
nici cu satisfacție, ci cu regret 
și amărăciune, alăturindu-ne pă
rerilor cititoarei noastre.

In ziuo de luni, 17 ianuarie, 
ne-om îndreptat cu emoție spre 
solo cinematografului „Muncito
resc" din Lupeni unde avea să 
ruleze ocelași film - Ceaikovschî. 
„Intimplorea" de Io Vulcon s-o 
repetat oidomo. In sală nu se 
aflau moi mult de 10 spectatori, 
din core moi mult de jumotote 
erou virstnici, oameni care ou în
fruntat șr frigul de aford și ..ră
ceala" unei soli goale, penln* 
citevo ore de outentic spectoccl.„

★
Nu este vino întreprinderii ci

nematografice o județului nostru 
că o planificat, cu citeva zile 
înointeo celor „întimplote” și r*- 
lotote moi sus, zgomotosul „Preț 
al puterii" tocmai cind, pe Io c- 
celoși cinematograf din Lupeni 
om trecut intimplotor (de aceas
ta dotă fără ghilimele) și noi. Nu 
este nici vino noastră că inoir.tee 
filmului (.Prețul puterii") ne-cm 
oflot pentru citeva minute în bo
lul cinematografului unde (oșa 
cum spunea un cronicar de me
serie) ..puterea" își începuse €- 
xercițiul încă din foțo cosei de 
bilete. Și nu este nici vino spec
tatorilor - o tinerilor spccfoloi» 
- că seteo lor de cultură o f«1 
suprosotisfăcută cu o producție 
care î-o obosit astfel incit, di» 
entuziasmul lor, pentru Ceoikevi- 
chî nu o mai romos nimic.

O vină are totuși, cinevo.
Părinții ? Școala ? Orgonizcțîo 

de tineret ? Sau poate și unit și 
olții ?

F M.

Artiștii — indiferent de do
meniu — o văd și o descriu 
uneori co pe o autentică „vi
oară aprinsă", alteori ca pe o 
mare cuprinsă de un perma
nent zbu-ium. Cu toate păre
rile atit de contradictorii cu 
care erant obișnuiți din timpu
rile mai îndepărtate, reluate 
uneori și in zilele noastre, fe
meia — căci despre ea este 
vorba — râmîne eternul pur
tător ce perpetuează de secole 
principiul frumuseții, al dra
gostei Astăzi in societatea 
noastră in cure ea fi-a găsit

î

O tflorii'p

b.neke.t

Iovul, nu un loc special ci 
acela de egală a bărbatului, 
la frumusețea, dragostea și a- 
titea alte calități ce le carac
terizează prin firea lucruri
lor se mai adaugă una : pa
siunea in muncă.

Pe marile șantiere sau in 
institutele de cercetări, in 
artă ca și in întreprinderi in
dustriale. in r iața politică ele 
se afirmă cu competență, răs
pundere, dăruire. Pe alt plan, 
le inlilnim in intimitatea fa- 
mil"’i. ca mame pline de du
ioșie și grijă pentru copiii 
lor, prietene și tovarășe de 
viață ale soților lor.

Muncitoarea Florica Nistora 

— Ce mai stați Voi, cei cu abonamente, aveți ocazia 
unică să păcăliți l.G.C.-ul făcând un maraton pmă la serviciu...

de la J FA „Viscoza" Lupeni 
este bobinatoare in această 
fabrică de 22 de ani. Ce se 
poale spune despre ea ? Ca
re sint elementele definitorii 
ale biografiei ei ?

Pentru Florica Nistora, me
taforic vorbind, familia și lo
cul de muncă s-au contopit 
intr-un tot, dăruindu-se a- 
mindurvra. Este evidențiată 
in muncă cu o regularitate de 
ceasornic, lună de lună. In 
familie, cei doi copii (o fată 
și un băiat) au fost invăfali 
in același spirit să preluiască 
munca. Tinerele fete de la 
secția de bobinaj sint tot 
.ale ei" ; le îndrumă zi de zi 
in muncă, le supraveghează 
pașii in viață. Acest om. cu 
fața înăsprită de grijile vie
ții, această femeie măruntă de 
statură, cu ochi limpezi și 
blinzi ne-a vorbit cu sfiiciune 
cind am rugat-o să spună li
tera cuvinte despre preocupă
rile ei, cu sfiiciune, dar cu o 
voce caldă, emoționantă :

— îmi place munca, e o da
torie față de mine să-mi în
deplinesc toate sarcinile. Pata 
mea lucrează aici, la fabrică, 
împreună cu mine.

...Fără să mai întrebi pe ci
neva, prezența ei te convinge 
îndeajuns: modestă, devota
tă. îndrăgită de toată lu
mea activă în viața de orga
nizație, comunista Florica 
Nistora este unul din oamenii 
minunați ai zilelor noastre, 
care au trăit evenimentele de 
la răscrucea drumurilor, care 
știu să prețuiască azi, ce n-au 
avut ieri. O simțim aproa
pe de noi pe ea. ea fi ție ce
lelalte muncitoare intîlnite la 
„Viscoza" și tuturor ne pla
ce mireasma răspindită de un 
buchet de flori.

Ionica F1ERARU

îi cunoașteți, i-ați întîlnit i 

llltint» excursie.
_.a celor doi „turiști** pc nume Alexandru Zsido și 

losif Anca din Petroșani (cunoscuți mai mult ca drumeți 
„pc distanțe scurte", in incinta halelor din Petroșani) a fost 
făcută in ziua dc 25 decembrie anul trecut. De ce ultima ? 
Pentru că, la entuziasmul ce se potrivea atit de bine unor 
turiști convinși, pe traseu s-a adăugat o intenție de loc lău
dabilă. Ajunși în apropierea unei cabane forestiere, după 
ce i-au dat ocol, vâzind că nu e păzită dc nimeni, au pătruns 
in interior de unde au sustras mai multe bunuri. Consi- 
<lerindu-sc în „pustiu" au făcut cate întoarsă. La înapoiere 
insă, drumul a fost ceva mai lung și s-a terminat la— mi
liție.

Cei doi „turiști" au acum prilejul unor foarte necesare 
pentru ei) amintiri din drumeție.

Călătoria lui Andrei
Asigurindu-și proaspăta cunoștință (fon Dobre) <le toată 

prietenia lui. și de cele mai sincere și cinstite ginduri. An
drei Beloiu, pripășii intr-un cămin muncitoresc de pe la 
noi. i-a solicitat primului să-i împrumute un palton pentru 
vreo ură, două. După ce l-a îmbrăcat, a găsit în buzunarele 
paltonului un bilet <lc bagaje emis în stația C.F.R. Fără să 
stea prea mult pe ginduri s-a grăbit spre stație de unde a 
ridicat un geamantan cc nu-i aparținea și— fuga Ia primul 
tren.

După cum era de așteptat, călătoria lui A. B. nu a durat 
nisă mult. Surprins de organele dc miliție, el se află acum 
tot intr-un compartiment (dar nu de tren), într-o călătorie 
dc altă natură...

Cu lotul neobișnuit ni s-a pă- 
> ut un fapt, căruia nu-i cău
tam nicidecum semnificațiile 
din exces de /.el, un fapt des
prins din introducerea de u- 
zaniu a unei sentințe publice, 
pe care o redăm cîl mai fidel 
cu putință. Iată pe scurt pa
sajul care ne-a atras atenția i

... La ordine fiind, pe rol, 
judecarea acțiunii civile ce pri
vește Administrația financiară 
județeană împotriva piriților 
GIOTINA ALEXANDRU și 
GiOTINA 11ODK A pentru îm
bogățire ilicită, la apelul nomi
nal făcut io ședința publică 
NI SE PREZINTĂ NIMENI".

★

Desigur, cititorii au înțeles 
despre te este vorba, la ce fel 
de semnificații ne-am referit. 
Din introducerea de uzanță a 
sentinței publice atrage atenția 
faptul că doi cetățeni, acuzați 
de o vină deosebit de gravă — 
îmbogățirea ilicită — nu și-au 
arătat obrajii împurpurați în 
fața instanței, într-un moment 
de răscruce din viața lor. Era 
vorba de momentul cînd aveau 
să afle care este adevăratul lor 
loc în societatea noastră, mo
mentul care, dincolo de sanc
țiunea in sine a legii, urma să 
!c prilejuiască primele reflec
ții — de Joc neînsemnate — 
despre latura morală a vino
văției lor. Vinovății însă, nu 
s-au prezentat. Cu toate aces
tea, procedura de citare fiind 
legal îndeplinită, judecarea cau
zei și-a urmat ireversibilul 
curs...
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Ne putem face, din acest sin
gur fapt, o primă idee despre 
vinovăția soților Giotina ? Iar, 
pe un alt plan, despre temei
nicia și justețea sentinței pro
nunțate ? Nu vom răspunde la 
întrebările de mai sus (deși 
neprezentarea celor doi învi- 
nuiți în fața instanței răspunde 
de la sine în acest sens), înain
te de a relata citeva amănun
te dintr-un dosar care adăpos

Ireversibilul curs al unui proces cu tenia

ÎMBOGĂȚIREA ILICITA
tește între coperțile lui cazul 
unor venituri ilicite.

★

Cheltuielile realizate pentru 
întreținerea familiei soților 
Giotina, in perioada 1 ianuarie 
1962 — 211 februarie 1971 (după 
justificările pe care le-au pre
zentat la dosar) se ridică lu su
ma de 165 000 lei. Veniturile le
gale (pe stat de plată) abținute 
de respectivii soți — ca salari
ați ai O.C.L. Alimentara Petro
șani — se ridică abia la suma 
de 170 000 lei. Din comparația 
cifrelor ar rezulta că o familie

Harnicul și tină- 
rui colectiv din 
cadrul secției dc 
montaj al F.S.1I. 
Culcan, surprins in 
instantaneul nos
tru, executind a- 
samblarea stilpilor 
hidraulici la un 
nivel calitativ ri
dicat. Fabrică tî- 
nără, entuziasm ti
neresc și lucrări 
demne dc apre
ciat

Fotoi I. LICIU 

în care ambii soți sint gestio
nari poate economisi, în 10 ani, 
o sumă pe care nu o numim nici 
mare, nici mică : cinci mii lei. 
Cu toate acestea, familia dispu
nea la data verificării dc bu
nuri (achiziționate în aceeași 
perioadă, deci după 1 I 1962) 
în valoare de peste 94 mii lei 
(autoturism, mobilă, bunuri de 
întrebuințare îndelungată a că
ror proveniență a rămas nejus- 

lificată). Este posibil 2 O între
bare ce ar fi întemeiată .și fi
rească — în cazul cînd ar fi 
vorba de o familie care nu are 
în apropiere nici o sursă supli
mentară de ciștig, în afara ace
leia provenită din salariul cu
venit pentru o muncă onestă, 
întrebarea devine însă, după 
cum ne arată viața, de prisos 
— în cazul acelor familii căro
ra o anumită sursă „suplimen
tară*' de ciștig nu Je este străi
nă. Intr-adevăr după cum ve
dem, esle posibil atunci tind 
gestiunea este înțeleasă de li
nii lucrători din comerț ca sur-

să dc cîștiguri necuvenite, cind 
gestionarii se metamorfozează 
din simpli salariați, in adevă- 
rați profitori care iși privesc 
îndatoririle de serviciu prin- 
tr-o optică deformată, conside- 
rindu-se îndreptățiți să cintă- 
rească marfa după cum vor, să 
restituie restul, de asemenea, 
după cum le convine, reținind 
un condamnabil obol pentru 
serviciile pc care le fac popu

lației, servicii plătite de stat ca 
atare...

Cu toată bizareria unor 
calcule (volumul de cheltuieli 
pentru întreținere socotit la 
membrii familiei, în număr de 
patru persoane, este, poate, 
inferior celui real) cu toate 
justificările cusute cu ață albă 
(«am economisiți, am mîncat 
puțin") astăzi reiese limpede 
și cu certitudine la iveală îm
bogățirea ilicită. Ba, încă, dacă 
nu ani fi constatat din probele 
aflate la dosar rigurozitatea și 
obiectivitatea comisiei de ex- 

perliză, dacă ne-am rezuma la 
aceste simple calcule și com
parații am fi tentați să afir
măm că justificările familiei 
Giol.na au fost acceptate la un 
„preț dc indulgență", iar în a- 
ceșt caz veniturile ilicite în 
seama gestionarilor ar apărea 
și mai mari. Comisia insă și-a 
făcut datoria.

De unde sint, atunci, ci-Știgu- 
rile ?

Nu am relatat, poute, cazul 
cel mai exemplificaliv in pri
vința salariaților din comerț 
care se înavuțesc pe seama 
populației, care realizează ve
nituri ce rămîn nejustificate. 
Din esența cazului, am desprins 
doar lucruri care la prima ve
dere ar părea nesemnificative 
(neprezentarea în fața instanței, 
sau cifrele despic cit poate 
ciștiga legal un gestionar 
ș.a.m.d.). Ce ar mai fi de adău
gat ca să pară suficient de sem
nificativ ? Că în perioada ve
rificată familia Giotina a vehi

culat două autoturisme ? Sau, 
ce am putea adăuga pe mar
ginea cazurilor de îmbogățire 
ilicită decît că acestea sint c 
adevărată plagă într-o societa
te în care munca, munca cinsti
tă este singura sursă de eîștig 
pentru majoritatea covirșitoore 
a cetățenilor?

★

Se cuvine sâ încheiem aceste 
rinduri cu un cuvînt la adresa 
unei alte categorii de lucrători 
din comerț, și anume. !a adre
sa acelora care și-au făcut de 
mult timp, și pentru totdeauna, 
o pasiune din meseria ce au 
îmbrățișat-o. care înțeleg să-și 
îndeplinească îndatoririle de 
serviciu in mod cinstit. fără 
pretenția de a fi plătit de două 
ori, sau fără intenția de a-și 
asuma singuri dreptul de a se 
autoremunera din buzunarul 
clientului sau dm avutul ob
ștesc. Pentru această ..alegorie 
dc lucrători, căreia i-am a- 
dresat cu fiecare prilej, cînd a 
fost cazul, cuvinte elogioase, 
cazurile Giotina și altele consti
tuie o adevărată pată care um
brește activitatea cinstită, de
pusă în slujba deservirii oa
menilor muncii. I'ste de aștep
tat ea în colectivele dc lucrători 
aceste cazuri să nu fie treenle 
cu vederea.

■Să fie scoase ia suprafață în
că din faza lor incipientă, îna\ 
in te de a ajunge în boxa acu
zaților. înamte de a se înavuți 
pe seama societății.

I. ELIAS
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Să asigurăm un ritm accelerat

(V

activității pe șantiere!
ia. 1)

a actuală, dar numai In mar
tie va fi posibil acest lucru. 
Smtcm preocupați, a continual 
interlocutorul, să concentram e- 
fcctîvul existent la utilajele și 
la lucrările ncafeetatc prea mult 
de vremea friguroasă și unde, 
sc poate asigura, deci, o con
tinuitate în execuție. Din pă
cate, c dc consemnat randamen
tul scâmt ki utilajele și la in
stalațiile în funcțiune și aidi 
contribuie și hpsa motorinei 
care îngheață la minus 30 gra
de Am reușit să obținem 40 
dc tone, dar nu acoperă nece
sarul. Pc gerurile astea, nu pu
tem rezolva problema cu ben
zina dc — 10 grade L.. Coca ce 
nr împiedică cel mai mult In 
prezent sînt lipsurile acute in 
dotarea cu unelte pneumatice,, 
pentru care nn avem nici pînă 
acum garanția unei aprovizio
nări rilmice. Cu ajutorul C.C.P. 
ne-am completat, oarecum, do
tarea în anul trecut, sperăm că 
vom găsi aici înțelegere și spri
jin și în viitor, căci comen
zile făcute la furnizori depâ 
șese cu mult capacitățile de 
taroducție ale acestuia".

Aflăm, dc asemenea, că nu la 
toate lucrările — ne referim 
la cele nou atacate — 'se gă
sesc grafice dc execuție... E o 
stare nefirească și sperăm că 
ca nu va persista.

— Vă rugăm sâ ne puneți 
l» curent cu modul in care vă 
preocupați dc extinderea acor
dului global pc șantier, dc ge
neralizarea schimbului II și dc 
extinderea schimbului III—

— La toate lucrările unde 
condițiile permit. schimburile 
H si III s-au introdus chiar 
din trimestrul IV 1971. Dar, 
cu extinderea c mai dificil, căci 
la lucrările legate de circu
lația trenurilor închiderile de 
linie sînt acordate numai ziua, 
așa .că introducerea schimburi
lor II și III ar fi aici fără ran
dament. La stația dc sortare 
» agregatelor sc lucrează în 
două schimburi. In ceea ce pri
vește munca în acord global, 
aceasta se poate întîlni la 14 
lucrări. întregul complex de 
construcții tunde e inclus în 
acest procedeu dc retribuire a 
muncii și există tendința de 
a-l extinde la toate obiectivele 
proaspăt atacate! _

I^a întrebarea finală dacă în 
• iuda defalcării unui procent 
necorespunzător din sarcina a- 
nuală pe primul trimestru (nici 
•17 la sută) de către forul de 
resort, colectixml se va mobi
liza pentru atingerea cotei de 
£0 la sută indicată ca obliga
torie. factorii de conducere ai 
șantierului ne-au asigurat că 
prîntr-o organizare internă su
perioară a punctelor de luciu, 
prin străduință de a-i imprima 
un ritm de 3 metri pc zi, la 
avansare în tunel cu scutul 
(„condiția nr. 1" — a fost ca
talogată), prin folosirea inten-

de

Prin colaborare,
condiții cît mai
bune de lucru!
In cântarea tov. ing. Luca 

Saciu. șeful lotului Lupeni al 
T.C.M.M. am făcut, fără să ne 
dăm seama dc la început, un 
tur al șantierului unde sc vor 
ridica importantele obiective în
scrise in proiectul de extindere 
și modernizare a prcparațici 
Lupeni. In sfirșit, pc omul cău
tat l-am găsit chiar aproape dc 
încheierea .. turului, în apropie
rii sediului lotului. Primim in
formații despre stadiul actual 
al lucrărilor. Șirurile dc fun
dații ale viitoarei construcții, 
rare va cuprinde sortarea și 
spălarea — notate în secțiune 
pe planșa dc execuție cu 6 și 
7 — au, deja, turnat betonul 
pînă la cota 0, iar stâlpii pînă 
în dreptul cotei 4- 5.69 m sînt 
cofrați și armați. Șirul 5 are 
săpate 4 din cele 7 fundații 
prevăzute, iar la șirul 0 s-au 
inițiat săpăturile. .E cel mai im
portant obiectiv — nc-a măr
turisit șeful dc lot —, dar noi, 
executantul, nu sîntem pe de
plin mulțumiți din punctul de 
vedere al tehnologici dc execu
ție — cu proiectul I.C.P.M.IL- 
ului. Nu s-a rezolvat ridicarea 
materialului pc verticală, spun 
asta ținînd cont dc amplasarea 
lucrării care este în prelungi
rea clădirii existente. După cum 
vedeți, în partea nordică vom fi 
alipiți dc stația de plecare a 
funicularului, iar pe latura su
dică nu se poate intra cu ma
caraua „Bocșa" docît ix? o por
țiune de cca. 11 m din totalul 
de 45 dc metri. Din cauza tria
jului căii ferate normale a 
prcparațici, care acoperă partea 
vestică — pc aici circulă tre
nurile care intră in preparație 
— macaraua nu se poate insta
la aici. In plus, înălțimea ma
caralei care s-a prevăzut, nu 
va putea ajunge la cota ma
ximă a clădirii...* (N. R. Desi
gur, rezolvarea — privind teh
nologia de execuție pe care a 
ales-o proiectantul, poate că 
nu-i cea optimă, să zicem așa, 
din punct dc vedere a) „lar- 
gheței în mișcări" îngăduită 
■onstructorului. Dar, raporlîn- 
du-ne la condițiile cu totul și 
cu totul speciale ale realizării 
complexului de lucrări, și la 
rațiunile economice care au gu
vernat, cu siguranță, activitatea 
de proiectare, consideram că so
luția pentru care s-a optat, este 
totuși de acceptat. Se impune 
însă, din partea proiectantului 
să dea, în continuare, indica-

— Alic greutăți ? — om in
sistat noi.

— Rină acum, beneficiarul nc-a 
predat la momentul oportun, 
amplasamentele; n-avem, deo- 
<ainda1ă. nici o obicițiunc do 
făcut— Dar. angajamentul pc 
rare și La asumat că pînă In 
sfirșitul Junii curente ne va 
preda amplasamentul Ja obiec
tul „recepția cărbunelui brut", 
după părerea noastră, a con
structorului, nu vedem cum vn 
putea fi realizat... De ce ? Fi
indcă amplasamentul c ocupat 
cu liniile ferate Lupeni — U- 
ricdni, ncexistînd perspectiva ca 
acestea să sc închidă pînă cînd 
nu vom termina planșcul dc la 
spălare și sortare dc la cota 

5,60 m dc pc extremitatea 
nordică. Numai atunci, credem, 
că va fi posibilă „rocada' cir
cuitelor și vom putea ataca lu
crarea... Recunosc, și pentru pre- 
parațic c greu — fluxul nu tre
buie să fie întrerupt...

In coca ec privește amena
jarea terenului, sînt tonic con
dițiile ca să Se onoreze sarcina 
planificată |X*ntru primul tri
mestru. Aceiași lucru sc poate 
afirma despre obiectul „ape rc- 
ziduale-decantor nr. 6‘, unde 
s-a începui montarea fiorului 
din pereți. întrez.ărindu-se po
sibilitatea ca să sc realizeze 
chiar în devans față dc gra
fic. Deci, problema mai deli
cată o constituie cea a ampla
samentului la recepția cărbune 
brut. Solicitai să-și exprime' 
punctul dc vedere in legătură 
tu acest aspo<!. lo\ Victor Ar- 
dclcanu, directorul preparației, 
no-a spus că la timpul potri
vit soluția va fi găsită. In orice 
caz. esențialul este ca benefi
ciarul să se străduiască — la 
fel cum a făcu l-o pînă acum 
— ca să creeze în permanență, 
conjunctura favorabilă dc lucru 
constructorului, ca stadiile dc 
execuție să fie atinse conform 
programării cu rigurozitate ne-

dezmințită Iar cnnslniclt 
inutc să-și efectueze li 
in termene rit mai scurte, cît 
mai bine, dori să fie cil mai 
fidel randamentelor cantitative 
și calitative scontate. Oricum, 
r bine să sc manifeste și dc 
ac nm iii.'iinto, aceeași reciprocă 
înțelegere din partea Ix'ncfieia- 
rului și a constructorului cure 
să urmărească cu insistență sco
pul rxpns; realizarea în con- 
ordanță cn graficul dc lucru, 

a construcțiilor preconizate, fă
ră a deranja nici un moment 
fluxul tehnologic al preparării.

Cu oamenii -- peste 60 — 
care au fost ancajați la lotul 
respectiv în ultimele zile (și 
sînt semne că efectivul va mai 
s|xjiî incâ) se parc eă este a- 
siguratâ forța dc muncă nece
sară realizării unui ritm dc lu
ciu corespunzător cerințelor. 
Factorii răspunzători dc buna 
activitate In cadrul lotului tre
buie insă să acorde atenția cu
venită și pentru introducerea a- 
cordului global, căci în pre
zent nici una dintre echipele 
dc aici nu sc bucură dc axran- 
lajclc acestuia. In trimestrul IV 
din anul trecut, dc bine dc rău, 
era cuprins totuși, 38 la sută 
din efectiv, în acord global. 
Dar, în decembrie, au primit 
concediu circa o jumătate din 
șefii dc echipă, normatorul u 
plecat în delegație... așa că trea
ba aceasta a trecut cumva pe 
un plan secundar. Conducerea 
lotului ne asigură, însă ca pînă 
la 1 februarie a. c. vor fi per
fectate formele ca să be
neficieze cît mai multe echipe 
de virtuțiile 
Și, lucru foarte important, 
s-a ’ ‘ 7 "" ’
din planul anual prevăzut pen
tru ’ ‘ ’ - •■ -- --
onora în primul trimestru.

Ținînd scama dc resursele 
umane și dotarea tehnică a lo
tului, perspectiva aceasta c în- 
trutotul realizabilă.

(Ancheta ziarului pc șantie
rele Văii Jiului continuă).

acordului global.
, ni 

dat garanția că 20 la suta

obiectivul respectiv se va

r///zzz//zz,
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mergem

> Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul de

> CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 18. în

I—II;

7 No- 
ado- 

Cromwell 
VULCAN ; 
A NI NO A-

marc ’ctlagogia fa
miliei. Educarea copiilor în 
familie prin muncă. Prezintă 

of univ. dr. doc. 1. Berea.

Vineți 21 ianuarie
Soarele răsare la ora 7,46 

și apune la ora 17,08. Zile 
trecute din nn — 21, zile 
râmase 345.

EVENIMENTE
1917 — S-a născut Mihai 

Dalca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Cole
giului Central de partid. 
1941 — A fost ucis dc către 
legionari luptătorul comunist 
Constantin David (n. 1908). 
1756 — S-a născut corn pu
itorul Wolfgang Amadeus 
Jozarl (m. 5.XII.I791). 1921 
- A fost constituit Partidul 

Comunist Italian. 1820 — Na
vigatorul ms Eaddei Belling
shausen a descoperit Antarc- 

A murit Vladi-

♦ CLUBURI. Lupeni. La 
ora 17 — Ziua brigadieru
lui în cadrul căreia se vn 
organiza o dezbatere pe te
ma > .Instalarea și exploa
tarea ventilatoarelor în )u- 
< rărilc în .fund dc sac". 
Petrila, la ora 19 — Spec
tacol folcloric prezentat de 
formația dc artiști amatori 
a clubului. Aninnnsa — un 
scurt program prrzcntat dc 
brigada artistică dc agitație, 
în sala dc apel a minei 
Ixmca. J^a ora 17,30 pre 
zcntarca cărții „Amintiri des
pre Lenin".

urgențe Petroșani 
Maternitatea Petroșani 
1427; Miliția Petroșani 
1212; Inspectoratul comcri ini 
dc stat — 1220. Interior 47

+ TEATRUL 
„VALEA JIULUI* 
Palatului cultural din Lu
peni, ora 18, spectacol cu 
piesa „...Eseu" de Tudor Mu- 
șatescu.

Un pas incomparabil
superior

(Urmare din pag. 1)

— Nu prea strălucit, în mod 
special la 11 unde ne încadrăm 
In actualele normative doar la 
producția de cărbune. La III, 
planificarea rațională a timpu
lui de lucru a permis creșterea 
productivității muncii pe sector 
cu aproape 200 kg pe post.

— Pare-se că există și co
dași. care din păcate trag îna
poi exploatarea dv. ?

— Este vorba do sectorul 1. 
Aici, planul pe primele 19 zile 
ale lunii a fost realizat numai 
in proporție de 65,5 la sută de
oarece o serie de lucrări pre
văzute a fi atacate în ianuarie 
au fost amînate. Nici modul

de repartizare a forței de mun
că și a utilajelor nu poate fi 
apreciat corespunzător in secto
rul I.

— Posibilități de redresare ?
— Există. Considerăm că pî- 

nă la sfîrșilul lunii, minusul 
pe sector va putea fi recupe
rat în mare parte. Intîrzierea 
atacării unor noi lucrări a dus 
la demarajul total necorespun
zător al sectorului I. Măsurile 
adoptate do conducerea exploa
tării, ajutată în această acțiune 
dc comitetul de partid, au per
mis abordarea lucrărilor restan
te creînd premisele recuperării 
de care vorbeam.

— Pe ce făgaș au intrat cei 
de la investiții ?

în toate sectoarele Unității de exploatare a lemnului Petroșani

Pe teritoriul municipiului Pe
troșani iși desfășoară activita
tea un însemnat număr de 
parchete și sectoare de exploa
tare a lemnului, depozite și a- 
leliere care au o importanță 
economică deosebită contribu
ind ia asigurarea industriei so
cialiste de prelucrare a lemnu
lui, cu materie primă.

Conștientă de răspunderea 
ce-i revine pe linia apărării 
bunurilor obștești împotriva 
incendiilor, conducerea U.E.L. 
Petroșani și comisia tehnică 
I’.C.l. din cadrul său a analizat 
stadiul înfăptuirii măsurilor 
de pază contra incendiilor, de 
către sectoarele de exploatare, 
depozite ele. O parte din an
samblul de măsuri și acțiuni 
preconizate au fost înfăptuite, 
iată cîteva din măsurile preco
nizate și realizate

Comis.a tehnică de pază con
tra incendiilor a repartizat sar
cini .și responsabilități concrete 
In sectoare pe care le-a făcut 
cunoscute în timp util celor 
cărora le reveneau. Comisia a 
desfășurat o bogată activitate 
de propagandă P.C.I. in rîndu- 
rile salariațiloi, folosind o va
rietate de mijloace și 
Dar propaganda singură 
fi ajutat dacă n-ar fi fost du
blată de un control sistematic 
despre modul de îndeplinire a 
măsurilor propuse, efectuat de 
comisia tehnică P.C.I. din ca
drul U.E.L.

forme, 
n-ar

Sintem în toiul iernii. Peri
colul de incendiu e mai mare 
ca in oricare alt anotimp. Fac
torii răzpunzătorj de securitatea 
\alorilor materiale din depozi
te. ateliere, sectoare de exploa
tare a lemnului întețesc munca 
de control, înlătură deficiențele, 
nu așteaptă să vină un organ 
de control dinafară care să a- 
piice sancțiuni pentru neînde- 
plinireu unor prevederi ale nor
melor de prevenire a incendi
ilor. Activitatea aceasta de pre
venire in cadrul sectoarelor 
U.E.L. are. desigur, și carențe. 
Cel mai adesea se întâlnesc la 
depozitarea materialelor com
bustibile, inflamabile sau care 
prezintă pericol de explozie (tu
buri de oxigen, depozite de li
chide inflamabile etc), folosirea 
în locuri nepermise a focului 
deschis, exploatarea in condiții 
de pericol a instalațiilor electri
ce și de încălzit, la dotarea de 
materiale de intervenție a pos
turilor de pază contra incendi
ilor.

Cei care au fo6t desemnați 
(șefi sectoare, exploatare, șefi 
de depozite, ateliere ele) să 
răspundă de toate acestea tre
buie să aibă în vedere că pe 
umerii lor apasă o grea răs
pundere materială și morală. 
Neîndeplinirea cu simț de răs
pundere a datoriei privind com
baterea nereeuIilor generatoare 
de incendiu pune în pericol a- 
vuția, bunurile materiale, din 
sectoarele U.E.L. Petroșani.

a bunurilor obștești să înghețe 
și să se „dezghețe" cît mai mult 
grija și preocuparea pentru 
respectarea regulilor de preve
nire a incendiilor.

Nereguli deosebit de 
și periculoase pentru 
obștească s-au constatat și la 
alte unități cum sînt depozitul 
final Petroșani (gara mică) un
de s-au găsit butoaie cu lichide 
combustibile aruncate prin in
cintă. sobe defecte, iar în ime
diata apropiere de ele lemne.

grave 
avuția

bidoane cu benzină depozitate 
la întîmplare. In plus de aceas
ta s-au găsit siguranțe supra
dimensionate, întrerupătoare 
sparte. Șefa depozitului. Ol ga 
Pîrvulescu și șeful de brigadă 
Ion Tocaciu considerăm că au 
tras concluziile necesare chiar 
și înaintea mutării acestui de
pozit. Va trebui ca la noile 
locuri de muncă ei să acorde 
mai multă atenție regulilor de 
P.C.I.

în atenta șefilor de sectoare,

exploatări, parchete, ateliere,
depozite

Hotărirea referitoare la res
ponsabilitățile pe linie de pază 
contra incendiilor, elaborată în 
1963 de Consiliul de Miniștri, 
instrucțiunile Ministerului A- 
facerilor Interne elaborate în 
același an, ca și cele din ramu
ra Ministerului Economiei Fo
restiere, pentru prevenirea pe
ricolului de incendiu fac din 
șefii de sectoare. exploatări, 
depozite, ateliere ele. responsa
bili direcți de securitatea împo
triva focului a bunurilor ma
teriale din sectoarele ce le-au

fost încredințate. In lumina e- 
bligațiilor nominalizate de lege 
ei au datoria i

• să interzică folosirea fo
cului deschis de orice natură, 
pe timp de vînt sau să lase fo
curile nesupravegheate ;

• să cunoască, să respecte, 
să aplice și să urmărească apli
carea măsurilor prevăzute în 
instrucțiunile de pază contra 
incendiilor pentru fiecare loc 
de muncă în parte;

Cîteva repere negative
La unele sectoare, depozite, 

ateliere, magazii etc. a e U.E.L. 
Feti .-șan. se întâlnesc neglijen
țe, manifestări de nepăsare din 
partea unor lucrători și cadre 
tehnice în ceea ce privește a- 
plicarea și rspectarea regulilor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor. Se mai găsesc încă 
șefi de sectoare, de depozite — 
oameni direct răspunzători de 
apărarea avutului obștesc 
care consideră paza contra in
cendiilor ca o problemă mino
ră, nu îi acordă nici o impor
tanță Dar să exemplificăm i

La depozitul final Uricani a 
cărui șef este Milente Secoșan 
au fost constatate defecțiuni la 
instalația electrică, unde se fo
losesc siguranțe supradimensio
nate. pe lîngă sobe sînt depozi
tate lemne iai u acestea ușile 
din fața focarelor sînt deterio-

rate 
rie). 
sector nu este instalată o tablă 
în fața focarului sobei. Credem 
că mica amendă pe care a a- 
vut amabilitatea să o plătească 
pe loc, î] va determina ca pe 
viitor să ia toate măsurile de 
prevenire a incendiilor.

Tot Ja Uricani, la coloana ce 
aparține U.M.T.F., a cărui șef 
este Mircea Mânu nu au fost 
luate măsurile corespunzătoare 
de întreținere a materialului i- 
nițial de stingere. De exemplu, 
au fost lăsate stingătoarele ne
protejate împotriva înghețului 
făeîndu-le neutilizabile în caz 
de nevoie. De voie, de nevoie 
tovarășul M. Mânu a fost ne
voit să suporte din buzunar 
neglijențele de c-are a dat do
vadă. Am dori ca pe viitor ne
glijențele pe linie de apărare

(abia se mai țin în zidă- 
In chiar biroul șefului de

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Mihail Strogoff; Re
publica: întâlnire iu o ne
cunoscută; PETRILA : Omul 
orchestră; LONEA - _ 
i cm brie : Răutăciosul 
Icsccnt; Minerul : 
seriile 
Floarea soarelui 
SA : Un loc pentru îndră
gostiți; LUPENI — Cultural : 
Frații; BARBATENI : Pînă 
la oraș nu o departe; URI
CANI : Cei mal frumoși ani.

UN NOU CABINET DE 
STOMATOLOGIE LA PO

LICLINICA PETROȘANI

Lo Policlinica teritoria
lă a Spitalului unificat 
Petroșani, camera nr. 3, 
funcționeaiâ, incepind din 
20 ianuarie a.c., pentru 
populația din circumscrip
țiile sanitare I, a ll-a (cu 
excepția cartierului Cor- 
pați) ți a lll-a ale orașu
lui, un cabinet de stoma
tologie.

Cabinetul va reiolvo 
numai urgențele de sto
matologie și va funcționa 
zilnic intre orele 7-20.

PROGRAMI 1.1; 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin dc știri: 10,05 Itinerar 
folcloric muzical; 11,00 Bu
letin dc știri; 11,25 Corul 
Rndioteleviziunii; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,40 Cîntecu) e 
pretutindeni; 15,00 Buletin de 
știri; 15.05 Radioanchctă eco

nomică; Radiojurnal;
17,00 Pentru patrie; 17,30 
Muzică populată; 18,00 Orele 
scrii; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 La microfon,
Ioana Radu; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 24,00 
Buletin dc știri; 0,03—6.0(1 
Estrada nocturnă.

VINERI 21 IANUARIE
18.00-17,00 Tcleșcoali; 18,00 

Căminul; 18,50 Zilele folclo
rului bihorean; 19.1(1 Trage
rea Ixifo; 19,20 1 001 de seri: 
19,30 Telejurnalul dc scară; 
20,00 Cronica politică inter
nă; 20,15 Film artistic: In
credibilul lllcmida — o pro
ducție a Studiourilor sovie
tice; 21,50 Cadran interna
țional: 22.35 Farmecul ope
retei; 22,50 Telejurnalul d 
noapte.

Ieri, temperatura maxima 
la Petroșani a fost dc minus 
1 grad iar la Paring de mi
nus 3 grade. Minimele 
fost dc minus 4 grade și, 
poctiV. minus 10 grade.

Pentru următoarele 24 de 
orc : Vremea în ușoară încăl
zire, precipitații slabe, izola
te, la început sub formă de 
hinsoare, apoi sub formă de 
lapovlțfi. Vînt potrivii 
sectorul sudic.
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© informații utilitare © informatii utilitare
— Pc unul bun, dar care 

poate și trebuie Să devină și 
mai bun. Momentan, raportînd 
realizările cifrelor de plan ne 
mulțumim a spune că sectorul 
V investiții e pc linia de plu
tire.

— Obiective in atenția colec
tivului acestui sector ?

— Adîncirca puțului auxiliar 
nr. 1, săparea și betonarea ga
leriei direcționale în culcușul 
stratului 111, blocul 3, orizon
tul 440, pregătirea săpării pu
țului orb nr. 5 pentru deschi
derea în adîncime a rezerve
lor din blocurile 4, 5, 6.

— A trecut mai bine de o 
lună de la experimentarea pro
gramului de lucru in 4 schim
buri a 6 orc. A reușit colec
tivul exploatării miniere Dilja 
să se încadreze in acest nou 
■program ?

— Mai greu la început. Am 
avut unele dificultăți în rezol-

varca problemei transportului 
In subteran, a „alimentării" cu 
materialele necesare a fronturi
lor de lucru, a repartizării uti
lajelor din dotarea noastră. A 
fost mai greu și cu oamenii, 
pînă s-au deprins cu noul orar. 
Pe parcurs însă au dai dovadă 
de receptivitate la indicațiile 
noastre, reușind să se încadreze 
din ce în ce mai bine în acest 
program. Ne revine obligația să 
insistăm mai mult pentru re
zolvarea celorlalte mici nea
junsuri care mai există în or
ganizarea producției, a aprovi
zionării, a asistenței tehnice.

— O ultimă întrebare: cum 
apreciați startul colectivului ex
ploatării dv. in noul an ?

— Un start incomparabil su-' 
perior celui dc anul trecut.

— Succes pe mai departe!
— Vă mulțumim și la reve

dere pe curînd cu alte vești, 
sperăm tot mai bune.

© să aibă grijă ca materiale
le combustibile (cherestea, bu
șteni, deșeurile lemnoase) să 
fie depozitate corespunzător în 
depozite amplasate conform 
normelor în vigoare ;

@ să nu permită folosirea 
de instalații electrice și de în
călzit improvizate ;

COMERȚUL
VĂII JIULUI

(Urmare din pag. ■

© lunar să instruiască to 
personalul din subordine ci 
privire la sarcinile ce-i revii 
pentru prevenirea și stingere» 
incendiilor ;

@ să organizeze echipe care 
să intervină din primul mo
ment pentru stingerea unui e- 
ventual incendiu izbucnit. Echi
pele trebuie constituite din per
sonal existent la locul de mun
că respectiv ;

C-altfei printre nori... cinăm ! !...Răinii și tu să mînciîin...

— Vezi, cuin sfinte frigarea ? — Ba, eu merg sa chem salvarea

© să vegheze ca depozitarea 
lichidelor inflamabile (benzină, 
petrol, motorină, uleiuri etc) să 
se facă numai în locuri special 
amenajate, fără pericol de foc ;

© să nu permită fumatul în 
depozite cît și în toate locurile 
unde un chibrit sau rest de 
țigară aruncate la întîmplare 
pot provoca incendii ;

© să nu îngăduie solicitarea 
rețelelor electrice, ori folosirea 
de radiatoare și reșouri electri
ce în încăperi unde se prelu
crează materiale inflamabile sau 
explozive.

Lucrători fores

In acest sezon cele mai multe 
incendii se produc datorită i

— focului făcut în pădure ;
— sobelor greșit instalate, de

fecte, supraîncălzite sau lăsate 
fără supraveghere ;

— coșurilor de evacuare a fu
mului necurățate sau neizolate 
față de părțile lemnoase ;

— cenușei cu jar aruncată la 
întîmplare ;

— lămpilor de gătit sau de 
iluminai lăsate în funcțiune 
fără supraveghere;

★

Aplicați .și respectați regulile 
de prevenire a incendiilor, în 
acest fel apărați bunurile ob
ștești și personale.

din 
adăugarea dc cîteva zeci 
metri pătrați; a fost înființat 
raionul de lapte și brinzeturi 
și magazinul specializat in pes
cărie „Albatros" ; magazinul nr. 
G6 din Lupeni s-a reprofilat, 
suplimentîndu-se cu o secție de 
vînzare a produselor de pani
ficație și lactate ; magazinul 
nr. 8 din Petroșani a fost re
profilat în magazin cu autoser
vire și extins prin amenajări 
intr-un singur spațiu ; magazi
nul nr. 79 clin Uricani a fost, 
de asemenea, reprofilat in ma
gazin cu autoservire.

Modernizarea unităților co
merciale existente a continuat 
să stea in- centrul atenției or
ganelor comerciale Focale. După 
cum ne-au informat cei doi di
rectori ai O.C.L.-urilor, Dumitru 
Poenaru și Cazimir Davidovici. 
in anul care s-a scurs, au fost 
efectuate, in multe dintre ma
gazinele Văii Jiului, importan
te lucrări de înviorare a spa
țiilor existente, de aducere a 
acestor spații la un nivel cit 
mai înalt de... estetică interioa
ră, prin dotări tie mobilier și 
utilaje. S-au creat, ca urmare 
a acestor lucrări de moderniza
re. condiții favorabile introdu
cerii unor forme noi de prezen
tare și desfacere a mărfii, s-a 
redus — pe alocuri substanțial 
— timpul de staționare a cum
părătorilor, facilitând acestora 
și... alegerea mărfurilor. E dea- 
juns să amintim, în această 
iirecție, efectul pozitiv, atît în 
vinzărj cît și asupra cumpără
torilor, al măririi numărului 
„autoservirilor* alimentare 1

Anul care a început pune în 
fața comerțului municipiului 
sarcini deosebit de importante. 
Va crește rețeaua de desfacere 
cu amănuntul, atît in cadrul 
O.C.L. „Alimentara* cit și în 
cel al O.C.L. „Produse indus
triale" cu aproape 1 000 mp. Va 
începe în curînd construcția 
noii piețe din Lupeni — în ca
drul căreia și cele două orga
nizații comerciale municipale 
vor deschide unități noi —. se 
va construi un mare complex 
comercial la Bănița.

Spațiul comercial al O.C.L.

Petroșani s-a extins prin 
de

..Produse industriale' (care va 
li sporit cu 483 mp) va cunoaș
te noi transformări, ca de exem
plu : vor fi modernizate maga
zinele nr. 5 („Confecții bărbă
tești* Petroșani), nr. 11 (.Con
fecții pentru femei" — Petro
șani), nr. 25 — Vulcan, nr. 32
— Lupeni, nr. 60 — Vulcan, 
nr. 82 — Petroșani și 52 Ufî- 
cani. In cadrul O.C.L. ..Alimen
tara’, va fi amenajat, la Bea
tul Babii, un magazin alimen
tar in fostul local al căminului 
cultural, magazinul nr. 15 dia 
cartierul ..Carpați’ — Petroșani 
va fi reprofilat în „autoservi
re". ÎDlocuîndu-se mobilierul, 
vor fi extinse magazinele or. 
55 (din blocul 220) — Lupeni, 
nr. 19 de pe Maleia și „autoser
virea" nr. 22 din Pelroșani

In centrul acestor preocu
pări viitoare va trebui să stea 
problema calității servirii popu
lației. Se știe, nivelul calitativ 
al muncii lucrătorilor din co
merț, în întregul muniepiu, este 
încă cu mult sub plafonul— 
ondițiilor materiale existente

— in continuă îmbunătățire — 
necesare activității comerciale. 
In această direcție, considerăm 
necesar să atragem atenția ■ ă 
fără a intensifica munca de 
educare a lucrătorilor comer
ciali, in spiritul principiilor 
socialiste de muncă, pentru ri
dicarea nivelului politic și cul
tural al tuturor salariaților — 
obiectiv de bază reieșit din pre
vederile Programului adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 — nu se 
poate vorbi despre un salt ca
litativ in direcția sporirii cali
tății servirii. Pentru formarea 
unei etici profesionale exem
plare, la toți lucrătorii din co
merț, pentru întărirea spiritu
lui de opinie împotriva mani
festărilor de necinste, de pagu- 
bire a statului și a cumpărăto
rilor, se cere un efort perma
nent, organizat, din partea co
muniștilor. a tuturor lucrători
lor din comerț, axat pe pune
rea in practică, cu lermitate ș» 
perseverență, a indicațiilor re
zultate din 
partid și de
— ridicarea 
al poporului

URICANI

dedocumentele 
stat, al căror țel 
nivelului de trai 
— obligă.

Organizează un concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante 

de MAIȘTRI MINERI
Concursul va avea loc în ziua de 29 ianuarie 

1972 ora 8,30, la sediul Exploatării miniere 
Uricani.

Salarizarea se va face conform prevederilor 
H.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al Exploatării miniere Uricani.
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Sesiunea Consiliului
FxRcutiv al 0. M. S

GENEVA 2U (Agcrpn 
La Genova «y.- desfâșoar 
rile celei de-a 49-a se 
Consiliului Executiv al Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) 1Q care participă re
prezentanți ai celor 24 țări 
membre România este prezentă 
In calitate de observator.

Pe agenda prezentei sesiuni 
sint înscrise spre examinare o 
serie de puncte, printre care 
proiectul de program șl de bu
get pentru anul 1973. mediul 
ambiant și rolul pe care îl pon
te avea O.M.S. în lupta împo
triva poluării, coordonarea ac
tivității O.M.S. cu cea a altor 
organisme internaționale s&e-

lucră- 
uni a

cializalc ale O.N U. Printre pro
blemele cele mai importante a 
căror soluționare nr contribui, 
într-o măsură decisivă, la reali
zarea principiului universalită
ții O.M.S. — principiu consacrat 
in statutul organizației — se 
situează chestiunea reprezen
tării R.P. Chineze.

In cursul lucrărilor, care vor 
dura pînă la 28 ianuarie, mem
brii Consiliului vor trebui să 
facă recomandări directorului 
general al O.M.S. în toate a- 
ceste probleme și să adopte or
dinea de zi a celei de-a 25-a 
Adunări Mondiale a Sănătății, 
care își va începe lucrările la 
9 mai a c., la Geneva.

Reluarea Moscova

convorbirilor
Bahr=Kohl

BERLIN 20 (Agerpres). — A- 
genția A.D.N. anunță că la Ber
lin au avut loc joi convorbiri în
tre Michael Kohl, secretar dc 
stat la Consiliul dc Miniștri al 
R.D. Germane, și Egon Bahr, 
secretar dc stat la Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei, la 
care au luat parte și membrii 
celor două delegații. După sem
narea Acordului dintre guverne
le R.D.G. și R.F.G. cu privire la 
traficul de tranzit al persoane
lor civile și bunurilor între R.F. 
a Germanici și Berlinul occiden
tal, la 17 decembrie 1971, preci
zează sursa citată, tratativele în
tre cele două părți vor continua 
în vederea încheierii unui acord 
de circulație între Republica 
Democrată Germană și Republi
ca Federală a Germaniei.

Tratativele vor continua în 
cursul zilei de astăzi (vineri) în 
Capitela R.D.G.

Gheorghe Cioară
- V.A. Kirillin
MOSCOVA 20 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite i La 20 ianuarie, 
la' Moscova a avut loc o între
vedere între Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie al Republicii Socialiste Ro
mânia, și V, A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și 
Tehnică al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Au fost exa
minate unele probleme ale co
laborării științifice și tehnice, 
care prezintă interes pentru 
dezvoltarea economiei, științei 
și tehnicii din cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat 
într-un spirit dc prietenie și 
deplină înțelegere leciprocă.

întrevedere

Accident de avion

a luat srîrsit

i'.R.s.s.:
5 000 <lo sanatorii, 
casc de odihnă, 
sint puse in sluj
ba poporului. O 
dvosebită atenție 
se acordă trata- 
mentului balnear 
pentru copii, pen
tru care au fost 
puse In dispoziție 
cele mai bune Sa
na orii. I’ e n t r u 
construcțiile sana- 
toriale, sindicatele 
alocă anunl mai 
mult de 2(H) mili
oane ruble. In 
foto : Sanatoriul 
pmtru copii din 
Eupatoria (Crime-

și Norvegia se împotrivește 
aderării la C. E. E.

DUBLIN 2' (Agerpres). — 
Comitetul Unii pentru mobili
zarea opiniei publice în lupta 
împotriva aderării Irlandei la 
Piața comună a anunțai că va 
organiza sîmbătă la Dublin pu
ternice demonstrații. Din acest 
comitet fac parte reprezentanți 
ai P.C. din Irlanda, Partidului 
Socialist, Mișcării de tineret 
Konnolly, Partidului Sinn Fein. 
ai organizațiilor locale ale 
partidului laburist.

După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Comitetu
lui, demonstrațiile vor fi orga
nizate în fața ambasadelor ță
rilor membre ale Pieței comu
ne. Cu acest prilej, demonstran
ții vor remite ambasadelor res
pective 
în care

rea în C.E.E. este contrară 
tcrcselor naționale nle Irlandei.

După cum se știe. în aceeași 
zi, premierul irlandez, Jack 
Lynch, urmează să semneze la 
Bruxelles — împreună cu con
ducătorii Marii Britanii, Dane
marcei și Norvegiei — tratatul 
de aderare Io Piața comună.

textul unui document, 
se subliniază că intra-

OSLO 20 (Agerpres) 
proximativ 4 000 de persoane 
au luat parte miercuri seara, la 
Oslo, la o deftionstrațle organi
zată împotriva intenției guver
nului de a semna, sîmbătă, a- 
cordul de aderare a Norvegiei 
la Piața comună. Demonstran
ții cereau organizarea unul re
ferendum in problema aderă-

BRUXELLES 20 (Agerpres). 
— Premierul desemnat al Bel
giei, Gaston Eyskens, a alcătuit 
joi noul cabinet, punîndu-sc ast
fel capăt unei crize politice ca
re a durat 75 dc zile. Noul gu
vern este tot o coaliție între 
social-creștini și socialiști, parti
de care au reușit să-și menți
nă pozițiile majoritare în par
lament după scrutinul din toam
nă. El va cuprinde 19 miniștri 
(față dc 21 în cel precedent) și 
zece secretari de stat — formu-

lă apărută în urma revizuirii, 
de anul trecut, a constituției 
belgiene. Actualul guvern Eys- 
kens a fost format în urma U- 
nor negocieri maraton, începute 
la scurt timp după alegerile 
generale anticipate, desfășurate 
la 7 noiembrie trecut.

Lista cu numele noilor miniș
tri va fi anunțată, probabil, 
astăzi (vineri), cînd noul guvern 
se va prezenta în fața regelui 
Baudouin pentru depunerea ju- 
rămîntului.

@ In rîndul tinerilor din Co
reea de sud sc amplifică îm
potrivirea față de regimul de 
la Seul. Recent, peste 2 600 de 
tineri din Seul au refuzat să 
fie înrolați în armată. Acest 
refuz, intervenit in pofida ac
țiunilor represive ale regimu
lui. a fost precedat de gestul 
similar al unui grup de alți 
3 800 f|P tineri din oraș.

Vizita la Paris a

Un avion bimotor de pa
sageri s-a prăbușit intr-o re
giune din centrul Australiei, 
pe cînd efectua cursa dintre 
Alice Springs și Ayers Rock. 
Accidentul, provocat de ex
plozia unuia dintre motoare, 
s-a soldat cu moartea pilo
tului și a celor șase pasa
geri aflați la bord

SALISBURY 20 
— Manifestațiile de 
populației africane 
din Rhodesia împotriva terme
nilor acordului dintre Marea 
Britanie și regimul de la Sa
lisbury, care se desfășoară de 
cîteva zile în diferite locali
tăți, au cuprins miercuri și ca
pitala țării.

Pentru a opri accesul mani- 
festanților spre centrul orașului 
Salisbury, poliția a izolat car
tierul Harare, cu o populație dc 
80 000 de oameni, cel mai im
portant dintre cartierele perife
rice ale orașului locuite de a- 
fricani. La intervenția polițiști
lor, manifestanții au ridicat ba
ricade.

(Agerpres). 
protest ale 
majoritare

recent la Salisbury de minis
trul afacerilor externe al Mani 
Britanii, Alee Douglas-Home, și 
de Ian Smith, șeful regimului 
rasist rhodesian, nu prezintă 
nici o garanție reală pentru 
populația africană, se apreciază 
într-un comunicat dat publici
tății, la Geneva, de Comisia in
ternațională a juriștilor.

.Propunerile guvernului ra
sist al Rhodesiei sint inadec
vate pentru a asigura africa
nilor salvgardarea libertăților 
lor fundamentale și exercitarea 
unei vieți politice normale", se 
afirmă, pe 
comunicat.

de lordul Pearce, însărcinată să 
verifice „acceptabilitatea1- pen
tru populația țării a termenilor 
acordului de anul trecut din
tre guvernul conservator dc la 
Londra și regimul lui Ian 
Smith, deși, după cum au ară
tat evenimentele recente, este 
tot mai evident că populația 
africană, majoritară, respinge a- 
ccst acord.

★

premierului Turciei
PARIS 20 (Agerpres). — Sosit 

la Paris într-o vizită dc patru 
zile, premierul Turciei, Nihat 
Erim, și-a început joi convor
birile cu oficialitățile franceze. 
După ce a conferit cu primul 
ministru Jacques Chaban-Dcl- 
mas, el a fost primit dc preșe
dintele Franței, Georges Pom
pidou.

Intr-o declarație făcută pre
sei, Nihat Erim a precizat că 
a discutat cu interlocutorii săi 
francezi o serie de probleme in
ternaționale, printre care situa
ția din Orientul Apropiat, pre
cum și evoluția relațiilor poli
tice, economice și culturale din
tre cele două țări. Convorbirile 
vor continua vineri.

@ Guvernul olandez consi
deră că rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 
referitoare la situația din O- 
rientul Apropiat trebuie apli
cată în ansamblul său. nu 
fragmentar, a declarat în parla
ment ministru) afacerilor exter
ne aJ Olandei. W. K. M. 
Schmelzer. Principiile acestei 
rezoluții trebuie considerate ca 
fiind interdependente, iar gu
vernul de la Haga continuă să 
sprijine acest punct de vedere, 
— a încheiat șeful diplomației 
olandeze.

@ Intr-un interviu acordat 
televiziunii olandeze. regele 
Hussein a! Iordaniei a declarat 
că țara sa este de acord cu o 
soluționare politică a conflic
tului din Orientul Apropiat pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967. „Această rezoluție, pe 
care ani acceptat-o a fost pri
mul pas spre instaurarea unei 
păci juste și permanente în re
giune*. a adăugat el.

★

TR1POLI 20 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la înche
ierea sesiunii de la Tripoli a 
Comitetului O.U.A. pentru co
ordonarea ajutorului acordat 
mișcărilor de eliberare națională 
din Africa, secretarul executiv 
al Comitetului a criticat acor
dul încheiat între guvernul Ma
rii Britanii și regimul rasist 
de la Salisbury. Acest acord, 
a subliniat el, constituie „o tră
dare față de populația africană 
majoritară din Rhodesia, pe ca
re o abandonează terorii și o- 
presiunii regimului ilegal al lui 
Ian Smith".

★

A-

de altă parte, în

★

GENEVA 20 (Agerpres). — 
cordul anglo-rhodesian, semnat

LONDRA
Alec Douglas-Home, 
de externe britanic, a anunțat 
în Camera Comunelor trimite
rea lui Philip Mansfield, șeful 
secției pentru Rhodesia din 
Foreign Office, în calitate de 
emisar la Salisbury, pentru a 
cerceta împrejurările arestării 
fostului premier rhodesian, 
Todd și a fiicei acestuia, 
precum și a unor conducători 
ai populației africane. Emisarul 
britanic este însărcinat, de a- 
semenea, cu investigarea inci
dentelor violente din Gwelo și 
alte localități

Anunțînd trimiterea lui Man
sfield, Douglas-Home a ținut să 
menționeze importanța pe care 
guvernul englez o acordă în 
continuare comisiei prezidate

20 (Agerpres). — 
ministrul

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Michael Stewart, unul din li
derii opoziției laburiste, a cri
ticat sever în Parlamentul bri
tanic poziția guvernului con
servator față de arestarea de 
către autoritățile rasiste dc la 
Salisbury a fostului prim-minis- 
tru rhodesian Todd și a 
fiicei acestuia. „Pretinsa acu
zație de „incitare la violență", 
care a stat la baza acestei mă
suri samavolnice, denotă ade
vărata esență a regimului lui 
Ian Smith, iar pasivitatea gu
vernului conservator față de a- 
ceastă situație este condamna
bilă", a declarat fostul minis
tru de externe laburist. După 
cum se știe, Todd, arestat pen
tru a doua oară de la venirea 
la putere a lui Ian Smith, și 
fiica sa Judith s-au pronunțat 
în repetate rînduri împotriva 
acordului realizat anul trecut 
de guvernul de la Londra cu 
regimul rasist de la Salisbury, 
care nu ia în considerare inte
resele populației majoritare 
Zimbabwe din Rhodesia.

------♦------
Conferința cvadriparti-

tă de la Paris în proble-

@ Siria, 
Franța au 
formeze o 
vederea instalării unui cablu 
submarin care va lega localita
tea siriană Tartous (de pe ma
lul Mării Mediterane) de Insula 
Cipru, s-a anunțat oficial la 
Damasc. Noul cablu va fi pre
lungit, apoi, pînă în Insula 
Creta. Lucrările de instalare a 
cablului vor dura aproximativ 
doi ani și jumătate, cheltuielile 
fiind evaluate la 12 milioane de 
lire siriene (1.2 milioane lire 
sterline), dintre care jumătate 
vor fi suportate de Siria.

Ciprul, Grecia 
căzut de acord 
companie mixtă 

unui

Ș> 
să 
în

© Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, l-a primit la 20 ianua
rie pc A. N. Șelcpin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor Sovi
etice, care sc află într-o vizită 
în R.S. Cehoslovacă în fruntea 
unei delegații sindicale. Du
pă cum relatează agenția 
C.T.K., cu acest prilej au fost 
discutate probleme legate dc 
dezvoltarea relațiilor dintre sin
dicatele celor două țări.

@ După cum informează a- 
gențiilc M.E.N., Algerie Press 
și France Presse, la Beirut au 
avut loc, în cursul nopții de 
miercuri spre joi, mai multe ex
plozii care au produs daune ma
teriale clădirilor ambasadei al
geriene din capitala libaneză și 
ziarului „El Moharrer". Joi di
mineața, premierul libanez, Sa- 
eb Salam, a vizitat locurile în 
care s-au produs exploziile, cx- 
primînd regretele sale pentru a- 
ceste incidente.

ma Vietnamului
PARIS 20 (Agerpres). — Joi, 

a avut loc cea de-a 141-a ședin
ță a Conferinței cvadripartite 
de la Paris în problema Vietna
mului. Xuan Thuy, conducătorul 
delegației R.D. Vietnam, a citat 
informații publicate de Statele 
Unite din care rezultă că, în 
1971, numărul atacurilor aerie
ne americane asupra R.D. Viet
nam a crescut de cinci ori în 
comparație cu 1970.

La rîndul său, reprezentantul 
delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Van Tien a cerut S.U.A., din 
nou, să dea un răspuns serios la 
propunerile de pace în șapte 
puncte avansate de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu.

Comunicatul cu prilejul 
încheierii convorbirilor
dintre împăratul Etiopiei 

și președintele

i l.
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(„Le Mondc")
Intr-unui din ultimele sale numere, cunoscutul cotidian 

francez dedică o pagină întreagă fenomenului șomajului în 
rîndul tinerilor absolvenți ai institutelor de învățămînt supe
rior din Franța. Reproducem unele extrase.

(Ji Cu prilejul celei de-a 19-a 
sesiuni a Comitetului pentru 
eliberare al Organizației Unită
ții Africane, desfășurată la 
Benghazi, in Libia, Uniunea 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) și Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe (Z.A.N l 
au hotărî! să-și unească în con
tinuare eforturile in lupta îm
potriva actualului regim rasist 
din Rhodesia. In cercurile afri
cane, hotărîrea celor două or
ganizații este apreciată ca un 
important pas practic în direc
ția unirii mișcărilor de elibe
rare din Africa.

Urho Kekkonen, președin
tele Finlandei, a primit o de
legație de ziariști chinezi, care 
se află în vizită în Finlanda. 
Agenția China Nouă mențio
nează că între președintele Fin
landei .și ziariștii chinezi a avut 
loc o convorbire prietenească

£ Comisia pentru probleme 
politice a senatorilor democrați 
a adoptat miercuri o rezoluție 
prin care cere Administrației 
să retragă toate trupele ameri
cane din Vietnam in termen de 
șase luni și să negocieze pro
blemele referitoare la elibera
rea prizonierilor americani de 
război. Reuniunea acestei comi
sii constituie o nouă acțiune a 
unor congresmeni americani 
în favoarea încetării imediate 
a războiului din Vietnam.

402 desce.idenți
| In localitatea texană Kinks- 

vtlle a decedat, in virstă de 
94 de ani, Juanita Cruz Ba
zan. Ea lasă ca descendenți 
in linie directă, in momentul 
morții, patru fii și trei fiice, 
cărora li se adaugă insă 66 
de nepoți. 224 strănepoți și 
105 Stră-strănepoți. deci in to
tal 402 descendenți.

Experiența ,,Eole“
Experiența meteorologică 

franceză „Eole’ continuă cu 
succes, anunță Centrul națio
nal francez de studii spațiale. 
O parte din cele 500 de ba
loane lansate din Argentina, 
incepind din luna august 
1971, au efectuat deja 14 ro
tații complete in jurul Pă- 
mîntului. Baloanele, care au 
un diametru de 3,70 metri, 
navighează la altitudinea con
stantă de 12 kilometri, cu o 
viteză medie de 150 km/oră. 
fiind „impinse" de la Vest la 
Est de faimosul curent „jet 
stream". Misiunea lor este de 
a furniza unui satelit date cu 
privire la presiunea și tem
peratura regiunilor prin care 
trec, precum și viteza și di
recția curenților de aer.

V

Breviar olimpic

■Numărul tinerilor licenți- 
ați francezi înscriși in listele 
Agenției naționale pentru pla
sarea cadrelor a crescut in
tr-un ritm spectaculos in ul
timele luni ale anului trecut: 
de la 600 în octombrie, la 
1 450 în noiembrie și la 1 750 
in decembrie. De asemenea. 
Asociația pentru recrutarea 
cadrelor (A.P.E.C.) a înregis
trat. anul trecut, o importan
tă creștere a cererilor de 
slujbe, in așa fel incit, dacă 
in primul trimestru numărul 
tinerilor licențiați solicitanți 
era de 193, in ultimul trimes
tru acest număr se ridica la 
600.

Firește, aceste cifre nu re
flectă în întregime realita
tea. intrucît numeroși absol
venți fără slujbe nu sint ih-

registrați la aceste agenții — 
unii avind convingerea că 
ele nu le pot oferi slujbe co
respunzătoare, iar alții con- 
siderind că este umilitor să

literați, juriști sau economiști, 
iar 824 absolvenți ai facultă
ților tehnice.

Greutățile de care se lo
vesc noii absolvenți ai insti
tutelor de învățămînt su
perior își găsesc explicația, 
în primul rind, în actuala 
conjunctură, deosebit de rea, 
în majoritatea sectoarelor. 
Căci, atunci cînd o firmă se

DIN PRESA STRĂINĂ
recurgă la serviciile lor.

Analiza cifrelor oficiale în 
acest domeniu relevă un alt 
element îngrijorător: maras
mul actual afectează atit pe 
absolvenții facultăților tehni
ce, cît și pe cei ai facultăților 
de litere, științe juridice etc- 
La 1 noiembrie 1971, din 
1 451 tineri absolvenți înscriși 
la Agenția națională pentru 
plasarea cadrelor, 630 erau

află jn dificultate — sau cînd 
se teme de izbucnirea unei 
crize — ea reduce sau sus
pendă cu totul recrutarea ca
drelor. Astfel, compania 
I.B.M. a încetat angajarea li- 
cențiaților începind din mar
tie 1971. Un mare număr de 
întreprinderi importante au 
sistat, de asemenea angaja
rea unor noi cadre, intrucît 
trebuiau să „digereze" urmă-

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon : 1662

nefericită intimplare și-au pier
dut viața 5 copii. Kunio prac-

• el săriturile cu schiurile 
de la trambulină și, in marile 
competiții, este consilierul fra
telui său, celebrul Yukio Ka- 
saya.

Patinatorul de viteză Keichi 
Suzuki, în virstă de 29 de ani, 
fost recordman mondial la 500 
m, va pronunța jurămintul 
participanților la Olimpiada 
albă de la Sapporo. In cadrul 
festivității de deschidere a 
celei de-a 11-a ediții a acestei 
mari competiții, jurămintul o- 
ficialilor va ti rostit de jopone- 
zul Fumio Asai, arbitru inter
național de sărituri cu schiuri
le de la trambulină.

★

Din selecționata olimpică de 
hochei pe gheață a S.U.A. face 
parte și un jucător in vîrstă 
de numai 16 ani. Este vorba 
de Mark Howe, fiul fostului 
căpitan al echipei profesionis
te „Red Wings", Gordie Howe.

Republicii Sierra Leone
FREETOWN 20 (Agerpres). 

— La Freetown a fost dat pu
blicității un comunicat cu pri
lejul încheierii convorbirilor 
dintre împăratul Etiopiei, Hailc 
Selasic, și președintele Republi
cii Sierra Leone, Siaka Stevens. 
Comunicatul subliniază că cei 
doi șefi de skit consideră inac
ceptabil acordul dintre Marca 
Britanie și guvernul rasist de 
la Salisbury, întrucît nu garan
tează drepturile legitime ale 
populației Zimbabwe. In același 
timp, ci au relevat că guverne
le Etiopiei și Sierra Leone 
sprijină mișcările de eliberare 
din Republica Africa

★împotriva politicii rasiste a gu
vernului de la Pretoria.

In ce privește situația din O- 
rientul Apropiat, împăratul E- 
tiopici și președintele Sierrei 
Leone consideră că soluționarea 
politică a crizei din această re
giune poate avea loc numai pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967. Ei și-au reafirmat, totoda
tă, încrederea in Organizația 
Unității Africane și au aprobat 
hotărîrea O.N.U. de a ține, la 
sfîrșitul lunii, la Addis Abeba, 
lucrările Consiliului d

din 
timpul 

Jocurilor olimpice

Institutul meteorologic 
Japonia anunță că in 
desfășurării ' .
vremea va fi făvorabilă dispu
tării concursurilor de bob, schi, 
săniuțe, hochei. Institutul a pre
cizat că in perioada 3-11 fe
bruarie nu vor cădea ninsori 
abundente și de lungă durată

★

unional a 
sportivi și 
reprezenta

Comitetul olimpic 
comunicot lotul de 
sportive care vor 
U.R.S.S. la Jocurile olimpice de 
iarnă de la Sapporo în probe
le de schi fond și sărituri de 
la trambulină.

Lotul schiorilor cuprinde, 
printre alții, pe Viaceslav 
denin, campion mondiol 
probo de 30 km, Vladimir 
ronkov, Gări Napolkov 
două ori campion mondial) 
Kobo Takadze, Anatoli Jeglo- 
nov, Serghei lanin și luri Ka-

Ve
în 

Vo- 
(de

★

40 390

rile fuziunilor survenite 
1970 și 1971.

In contextul unei conjunc
turi alit de defavorabile, in 
luna septembrie a anului 
trecut, proaspeții absolvenți 
au trebuit să înfrunte concu
rența a circa 10 000 de cadre 
mai vechi, aflate în căutare 
de slujbe de mai mult timp. 
Pentru noii absolvenți, lupta 
cu acești oameni experimen
tați, cu serioase probleme 
familiale și personale, a fost 
deosebit de dură

Fenomenul nu este propriu 
numai Franței : diverse stu
dii publicate recent în Euro
pa occidentală și in Statele 
Unite relevă o creștere con
tinuă a șomajului în rîndul 
absolvenților institutelor de 
învățămînt superior. Potrivit 
revistei „Internațional Stu
dent Press Service', publica
tă în Italia de către Institutul 
pentru cooperare universita
ră Wisconsin (S.U.A.), apro
ximativ 800 nu au găsit sluj
be corespunzătoare calificării 
lor, trebuind să accepte pos
turi de funcționari de bancă 
sau ai companiilor de asigu
rare, comis voiajori, telefo- 
oiști.

Această situație riscă să se 
agraveze

Yukio Kasoya, unul din schi
orii japonezi pretendenți Io o 
medalie olimpică de aur in 
proba de sărituri de la tram
bulină, este in virstă de 28 de 
ani. Cînd avea virstă de 8 ani, 
el a fost salvat de la inec de 
fratele său Kunio. In această

WASHINGTON 20 — Cores
pondentul Agerpres, G. Alexan- 
droaie, transmite ’ Seymour 
Hersh, ziaristul american care 
a obținut premiul Pulitzer pen
tru reportajele despre masacrul 
de la Song My, a publicat în 

r" un arti- 
potrivit 
S.U.A., 

ucis în

de la Song My, a p 
revista „New Yorker" 
col în care arată că, 
documentelor armatei 
trupele americane au 
satul sud-vietnamez nu 200 fe
mei. bătrîni și copii, cum se 
pretinde oficial, ci 347. Totoda
tă, Hersh subliniază că uiți 
circa 90 de civili au fost masa
crați în- aceeași zi in cătunul 
My Khe.

„New York Times' arată că 
Seymour Hersh își bazează a-

firmațille pe stenogramu inves
tigațiilor întreprinse de armată 
în 1969—1970 în legătură cu 
masacrul de la Song My. După 
terminarea anchetei, Pentagu» 
nul a refuzat să dezvăluie nu
mărul real al civililor masa
crați de trupele S.U.A. in acest 
cătun.

Ziaristul american acuză con
ducerea armatei S.U.A. că a fă
cut tot ce i-a stat în putință pen
tru a acoperi aceste atrocități.

Pînă în prezent, numai loco
tenentul Cal ley a fost învinuit 
de crimă premeditată și găsit 
vinovat de cătie curtea marția
lă. AJți 24 militari Implicați au 
fost achitați.
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