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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua dc 2 februarie 1972 

a avut lor la Palatul Republi
cii ședința Consiliului dc Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
(cnuțcscu. președintele Consi
liului do Stat.

I a ședință au participat ca 
invitați miniștri și alți condu
cători ai unor organe centrale 
de stat, pfecum și președinții 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat 
rapoartele prezentate de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunfiri Naționale, caro din în
sărcinarea Consiliului de Stal, 
au analizat activitatea Ministe
rului Construcțiilor Industriale,

o Ministerului Sănătății, a Pro 
curaturi! Generale a Repu
blicii Socialiste România, pre
cum și a Tribunalului Su
prem Consiliul de Stat a 
examinat, de asemenea. ra
portul privind modul «le npli- 
care a prevederilor l.cgii nr. 
72/1969 privind organizarea, 
planificarea și executarea in
vestițiilor, raportul privind a- 
naliza măsurilor propuse a se 
lua pentru dezvoltarea silvicul
turii, |n lumina cerințelor ac
tuale și de perspectivă, precum 
și raportul privind modul in 
care Ministerul Educației și In • 
vfițămintului a îndeplinit, in a- 
nul școlar 1971/1972, directivele

privind perfecționarea Invftță- 
mintului de toate gradele.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc, Consiliul de Stal a 
nprobat concluziile rapoartelor 
și propunerile făcute de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale cu privire la 
'îmbunătățirea activității in sec- 
tonrclc analizate, dispunind. tot
odată, ca, atit Consiliul de Mi
niștri, cit și ministerele și ce
lelalte organe centrale să la 
măsurile necesare pentru adu
cerea lor la îndeplinire și să 
informeze Consiliul de Stat a- 
supra modulul de infăptuire a 
liotăririlor adoptat*?.
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Oamenii muncii «lin \ alea Jiului, toți cetățenii patriei 
au luat cunoștință cu bucurie, cu adincă satisfacție și în
dreptățită mindric de Comunicatul dat publicității dc Con
siliul Economic. Comitetul dc stat al Planificării și Direc
ției Centrale «le Statistică cu privire la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare cconomico-soiialâ a Republicii Socialiste 
România, in anul 1971.

Așa după cum rezultă de la bun început, din însăși 
textul Comunicatului, in anul 1971. primul an al planului 
cincinal 1971—1975 — etapă importantă in procesul istoric 
dc făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — 
țara noastră a obținut noi și remarcabile succese in con
strucția economică și socială.

Acest an de început al unei noi etape mărețe de edi
ficare a societății socialiste românești, impresionează prin 
amploarea realizărilor obținute, înscriindu-se ca unul din 
anii cei mai rodnici, in care patria noastră a înregistrat 
cele mai înalte nivele de dezvoltare din întreaga sa istorie. 
Am obținut rezultate bune in toate domeniile : sarcinile de 
bază ale planului au fost îndeplinite in toate compartimen
tele importante, resursele materiale și dc muncă ale țării 
au fost mai bine valorificate, produsul social si venitul na
țional au crescut intr-un ritm înalt, productivitatea muncii 
și eficienta economică generală au sporit simțitor și pe 
această bază s-a ridicat in continuare nivelul dc trai ma
terial și cultural al populației.

In loatc aceste realizări se reflectă realismul profund 
al prevederilor planului, munca eroică, plină de entuziasm 
a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a între
gului popor român care înfăptuiește cu fermitate programul 
stabilit dc Congresul al X-lea, politica înțeleaptă a parti
dului, politică ce corespunde intrutotul năzuințelor și inte
reselor fundamentale ale întregii noastre națiuni socialiste.

Cifrele și dalele comunicatului evidențiază cu claritate 
dimensiunile creșterii noastre economice in primul an al 
cincinalului. Ca factor fundamental, esențial și determinant 
pentru întregul progres al societății românești se impun 
succesele obținute in dezvoltarea viguroasă a industriei pe 
baza industrializării susținute a țării — obiectiv central al 
politicii economice a partidului. Este demn dc reținut 
că in anul 1971 s-a realizat o producție globală de 334, 
miliarde lei: planul a fost îndeplinit în proporție de 102, 
la sută, obtinindu-se peste prevederi o producție de 7. 
miliarde lei.

Față de anul 1970 producția globală industrială a cres
cut cu 11,5 la sută, sporul absolut fiind dc 34.4 miliarde lei. 
Semnificativ pentru creșterea potențialului industriei noas
tre socialiste este faptul că producția anului 1971 este de 
1,6 ori mai mare decit producția industrială realizată în în
treaga perioadă a primului cincinal (1951—1955).

Concludente sint in același timp schimbările dc ordin 
calitativ, dc structură intervenite in dezvoltarea industriei. 
Ponderea energici electrice și termice, metalurgiei, con
strucțiilor dc mașini și chimiei — ramuri determinante

Uteciștii de la E.M. 
se pregătesc intens în 
rea concursului mineritului 
inițiat dc C.C. al U.T.C. în 
cinstea sărbătoririi a cinci de
cenii de la crearea U.T.C, 
Concursul va consta din pro
be teoretice și practice meni
te să pună in valoare gradul 
de pregătire profesională al 
tinerilor.

Pentru a-i ține la curent 
pe participanți, cu desfășura
rea concursului, în incinta 
minei Dîlja se află o gazetă 
unde s-au afișat regulamen
tul de participare, bibliogra
fia ce va trebui consultată 
precum și o rubrică cu tabe
lul celor înscriși pină în pre
zent la concurs. La începutul 
lunii martie va avea loc pri
ma fază a concursului, aceea 
pe

A

In sprijinul 
producției

Tot la mina Dîlja, după 
cum ne-a informat tovarășul 
Virgil Ciornei, locțiitor al se
cretarului U.T.C. pe exploa
tare, organizația U.T.C. din 
cadrul sectorului II producție 
a lansat zilele acestea o che
mare la întrecere adresată 
celorlalte organizații de tine
rel din sectoarele productive. 
Chemarea lansată în cinstea 
semicentenarului U.T.C., are 
drept scop mobilizarea tine
rilor la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, 
sporirea productivității mun
cii. întărirea continuă a dis
ciplinei in producție. Un prim 
pas făcut de uteciști constă 
în organizarea unor brigăzi 
de producție ale tineretului. 
In cadrul sectorului II. care 
a lansat chemarea la întrece
re. brigada de tineret este 
condusă de cunoscutul briga
dier Gheorghe Pocol.

Oamenii erau veseli, bine dis
puși, întreaga atmosferă degaja 
încredere, optimism. Lucru în- 
trutotul firesc. Mina obținea 
rezultate bune chiar din pri
mele săptămîni ale anului, care 
o situau pe un loc mult — și 
de mult — rîvnit dar puțin spe
rat o îndelungată perioadă. In 
biroul secretarului comitetului 
de partid al minei încercam o 
mică prognosticare asupra mo
dului în care se va desfășura 
analiza ce urma să înceapă, în 
legătură cu concluziile desprin
se din aplicarea programului 
de 6 ore la fronturile de lucru 
și a măsurilor necesare pentru 
perfecționarea continuă a acti
vității din subteran. „Acum vă 
e ușor să faceți o analiză pe 
tema aceasta. Stați bine...* ..Nu 
ne e mai ușor, dimpotrivă I...* 
Intuindu-mi parcă o anumită 
nedumerire, un al doilea inter
locutor a ținut să precizeze • 
„Trebuie oare să rămînem sub 
plan ca să facem o analiză exi
gentă.
tic

Temperatura scăzută din zi
lele decadei a doua a lunii ia
nuarie a creat unele greutăți 
pentru transportul de călători 
și de mărfuri pe calea ferată. 
Colectivul Reviziei de vagoane 
Petroșani, sub îndrumarea co
mitetului de partid, a reușit să 
învingă intemperiile iernii, asi- 
gurînd zi și noapte siguranța 
și regularitatea transporturilor 
de călători și de mărfuri din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui.

Printre cei care prin străda
nii au creat posibilități ca tre
nurile să plece în mod regulat, 
bine încălzite și iluminate și 
în depline condiții de siguran
ță s-au numărat șefii de tură 
Petre Grecu și Nicolae Vișan, 
ajutați de lăcătușii de revizie 
Gheorghe Costachc, Iacob Un
gur, Romulus Oprean, Victor

EMULAȚIE MINEREASCĂ 
ÎN ADÎNCURILE LUPENIULUI

Prima 
subteran 
buri a 6 orc, a constituit un teren optim 
pentru desfășurarea întrecerii în vederea rea
lizării și depășirii sarcinilor de plan pe cel 
dc-al doilea an al cincinalului. Sfîrșilul ei a 
cules primele roade...

Intre colectivele minei Lupcni, ccl al sec
torului VII și-a impus dc la începutul anu
lui un ritm alert. Oamenii dc aici, păstrîn- 
du-și voința de a realiza cele propuse, în
cheie luna ianuarie cu peste 2 800 tone dc 
cărbune date peste plan. In realizarea sco
pului comun, năzuința fiecăruia dintre bri
găzile sectorului dc a-și face cît mai din plin 
datoria se manifestă prin fapte dc laudă. La 
abatajul frontal în stratul 15, ortacii șefului 
dc brigadă Emil Copandy, au realizat norma 
în proporție de 101,4 la sută. Răsplata mun
cii lor este cîștigul dc 142 lei/post de miner. 
Locul fruntaș pe care îl ocupă îl mențin în 
continuare... Și frontaliștii, și cei dc la aba
tajele cameră în stratul 3 și 13, au obținui 
rezultate bogate prin efortul depus în per
manență, cu dăruirea care le e caracteristică.

Realizarea normelor in propuruu de 104,1 la 
sută la brigada lui Victor Bîrnă, de 103,7 la 
sută la Martin Varga și de 101,7 la sută la 
Nicolae Tănăsache înseamnă cîștiguri sub- 
stațiale între 133 și 136 lei/post miner.

Sectorul IV, cu producția zilnică însemnat 
mărită față dc cea a sectorului fruntaș, 
amintit mai sus, a obținut, de asemenea, 
realizări pozitive, dovezi ale preocupării har
nicilor mineri de a-și păstra renumele dc 
colectiv puternic, în care să te poți baza. 
Aici, alături dc cunoscuta brigadă de fron- 
talîști ai lui Petre Constantin, și celelalte 
brigăzi contribuie la cele peste 340 tone date 
peste plan. In același timp cu munca de
pusă în abataje,' brigăzile dc la înaintări 
au participat la crearea condițiilor de lucru 
viitoare, a noilor fronturi pentru acest an. 
Brigăzile conduse dc Alexandru Condoiu 
(104,5 la sută, realizarea normei), Vasile 
Cîrstoiu (103,5 la sută) și Petru Kisfolody 
(103,2 la sută) au asigurat continuitatea liniei 
de front a abatajelor, mărind potențialul dc 
realizări al sectorului.

Această 
acest mod 
s-a confirmat în stilul întregu
lui birou al comitetului 
partid al minei Uricani.

însăși referatul prezentat 
către directorul exploatării, 
varășul ing. NICOLAE NICO- 
RICI, înfățișînd foarte succint 
rezultatele pozitive — și de da
ta aceasta conducerea minei a- 
vea ce prezenta pozitiv ! — a 
concentrat atenția întregului 
auditoriu (la ședința de birou 
care face obiectul materialu
lui de față au participat, ca in
vitați, toți secretarii organiza
țiilor de bază, șefii de sectoare 
și brigadierii) asupra neajunsu
rilor care mai persistă, asupra 
problemelor încă 
asupra măsurilor 
pun a fi luate 
bilizarea întregului potențial 
tehnic și uman în vederea per
severării pe calea optimizării

Mânu, Gheorghe Covaci, Nico
lae Coman, de lăcătușii de re
parații Cornel lovănescu, Ște
fan Vladislav, Marcu Vulc, Pe
tru Gruia și electricienii Viorel 
Tănăsescu și Ion Brotei. Ei au 
remediat defectele apărute la 
vagoane în timpul afectat sta
ționării sau formării trenurilor 
în stația Petroșani-călători și 
Petroșani-triaj, asigurînd res
pectarea graficelor de circula
ție.

întreg personalul Reviziei de 
vagoane C.F.R. Petroșani, în 
frunte cu comuniștii, este pre
gătit și hotărît ca, în continua
re, să-și dea toată silința pen
tru a asigura desfășurarea în 
bune condiții a transportului de 
călători și de marfă.

activității întregii mine și a ob
ținerii unor rezultate constant 
pozitive. Și .,tonul“ dat de refe
rat a constituit tonul întregii 
dezbateri. Un ton critic, con
structiv, străin oricărei tendin
țe de infatuare și automulțumi- 
re, un ton pătruns de o înaltă 
principialitate .și responsabili
tate comunistă.

— Evoluăm — spunea tovară
șul IOAN GEANA — într-ade- 
văr bine cu producția, obținem

Lucrările recentei sesiuni a 
Consiliului popular al orașului . 
Vulcan au fost străbătute de 
mesajul chemării la întrecerea ; 
socialistă adresată de Consiliul • 
popular al județului Hunedoara 
tuturor consiliilor populare ju
dețene din țară privind îndepli
nirea și depășirea sarcinilor e- 
conomice, edilitar-gospodărești 
și cultural-educative prevăzute 
pentru apul 1972. Chemarea a 
trezit un deosebit interes în 
rindul parlicipanților la sesiu
ne și prin ei, al tuturor cetățe
nilor orașului. Obiectivele mo
bilizatoare ale chemării au în
suflețit pe deputați, determi- 
nîndu-i sâ-și exprime în sesiu
ne voința unanimă de a munci 
eu dăruire pentru prosperitatea 
localității în care trăiesc și 
muncesc.

Este evident pentru oricine că 
in ultimii ani a crescut consi
derabil standardul de viață ul 
populației orașului. Dar, precum 
a reieșit din dezbaterile din se
siune. pe această linie, prin 
grija organelor locale se pot 
face încă multe.

— S-au realizat lucruri
în orașul nostru — spunea mi
nerul CONSTANTIN RUS S-au 
construit in Vulcan cartiere

Pe baza liolărîrii Corni lotului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului dc Miniștri, în 
zilele dc 17—19 februarie a.c. 
va avea loc, la București, con
ferința pe țară a cadrelor dc 
conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și dc con
strucții. La conferință vor par
ticipa directori generali și direc
tori, secretari ai organizațiilor 
de partid, președinți dc sindi
cale, secretari de U.T.C., mun
citori fruntași, maiștri, ingineri 
șefi, ingineri și economiști cu 
experiență din întreprinderi și 
centrale industriale. șantiere, 
întreprinderi, trusturi dc con
strucții și instituie dc proiec
tare. Vor participa, de aseme
nea, primii secretari și secreta
rii cu problemele economice ai 
comitetelor județene dc partid, 
secretari ai comitetelor munici
pale și orășenești și alți acti
viști dc stat, precum și miniș
tri și cadre de conducere din 
ministere și organe centrale de 
sinteză, oameni de știință, cer
cetători și cadre didactice din 
institute de cercetare științi
fică și învățămînt.

Conferința va dezbate urmă
toarele probleme :

— Aplicarea de către organi-

zațiile dc partid și conducerile 
unităților economice a măsuri
lor stabilite dc Conferința Na
țională și Congresul al X-lcu 
al partidului cu privire la per
fecționarea organizării, planifi
cării și conducerii activității în 
domeniul industriei și construc
țiilor, lărgirea atribuțiilor și 
competențelor unităților econo
mice ; creșterea rolului factori
lor cconomico-financiari și ridi
carea calitativă a întregii acti
vități economice ; îmbunătățirea 
continuă a relațiilor între între
prinderi — centrale — minis
tere

— Realizările obținute și sar
cinile ce revin organizațiilor de 
partid, do masă și conducerilor 
tehnico-administrative din uni
tățile economice pentru folosi
rea deplină a capacităților dc 
producție, îmbunătățirea aprovi
zionării telinico-matcriale și a 
desfacerii produselor, respecta
rea disciplinei contractuale, în
tărirea disciplinei in exploa
tarea și întreținerea mașinilor 
și utilajelor, reducerea cheltu
ielilor dc producție, sporirea 
productivității muncii și a ren
tabilității, înnoirea produselor 
și ridicarea calității acestora, 
asigurarea -și perfecționarea 
pregătirii cadrelor.

— Activitatea desfășurată 
pentru înfăptuirea programului 
de investiții și dc punere în 
funcțiune a capacităților șl obi
ectivelor dc investiții, aplicarea 
măsurilor de perfecționare a 
activității dc organizare, pla
nificare și realizare a investiți
ilor, elaborarea măsurilor pen
tru modernizarea activității de 
conslrucții-montaj, ridicarea e- 
ficicnței economice a investiți
ilor.

— Activitatea dc comerț ex
terior, măsurile necesare pen
tru intensificarea schimburilor 
comerciale, extinderea cooperă
rii tehnico-economicc și știin
țifice. îmbunătățirea structurii 
exportului și a formelor dc co
merț exterior, creșterea renta
bilității exportului și reducerea 
importului.

Lucrările conferinței se vor 
desfășura atit in plen cît și 
pe comisii.

Consiliile și comitetele oame
nilor muncii din întreprinderi 
și centrale industriale și de 
construcții, colectivele dc mun
că din unitățile economice își 
vor desemna reprezentanții la 
consfătuire și vor stabili pro
blemele pe care le vor aduce 
în dezbaterea conferinței.

© Atmosferă de tensiune in 
Irlanda de Nord

moderne, fiecare cu complexe 
comerciale. Va trebui însă ca, 
în paralel cu extinderea rețelei 
comerciale să nu fie neglijate 
nici magazinele mal vechi, si
tuate la periferie.

Despre necesitatea îmbunătă-

Pe marginea 
sesiunii Consiliului 
popular al orașului 

Vulcan
țirii aprovizionării cu apă pota
bilă a unor cartiere, despre po
sibilitățile de reglementare a 
transportului în comun, precum 
și despre urgentarea aprovizio
nării, la nivelul cerințelor, cu 
mărfuri industriale și alimen
tare au vorbit și deputății TU
DOR MOCUȚA. ILIE DIACO
NII. ION ȘTEFAN. FLOREA 
PETRESCU și ION ALIONES- 
CU.

— Cred, remarca MARI.A 
DROB, că în spiritul îmbunătă
țirii condițiilor de viață e bine 
sâ sprijinim noi, cetățenii, uc-

țiunea de înfrumusețare a ora
șului, pentru că în fond, prin 
aceasta nu facem altceva decît 
să creăm 6 ambianță plăcută în 
orașul în care trăim. Con
tăm însă pe sprijinul consi
liului popular al orașului, al 
sectoarelor I.G.C. și I.G.L., pen
tru a ne asigura materialele 
necesare. Din partea locatarilor, 
din cartierele ce necesită ame
najări suplimentare, există foar
te multă bunăvoință, dar de
geaba din moment ce noi nu 
dispunem dc cele necesare exe
cutării unor lucrări edilitar- 
gospodărești.

Anul 1971 a marcat succese 
de seamă în direcția creșterii 
nivelului procesului de învăță
mînt general și liceal, în direc
ția ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii din Vulcan. Consemnăm 
cu deosebită plăcere situarea a- 
cestui vechi oraș mineresc pe 
locuri fruntașe în întrecerea cu 
alte localități din județ și chiar 
din țară. Există aici un com
plex de ocrotire a sănătății și 
un atelier școală ce poate con-

Fata continua să plingă. 
Printre lacrimi ochii ei se ri
dicau întrebători spre noi, 
cerîndu-ne parcă ajutorul. 
E. C. n-a fost o elevă bună 
nici intr-a șaptea; rămăsese 
corigentă pe vară la mate
matică și fizică. Acum, eleva 
clasei a VII l-a, de la această 
școală din Petroșani, este co
rigentă la cinci din cele 
treisprezece materii ale anu
lui. Care să fie cauza nu
mărului sporit de corigențe, 
ne-am întrebat înaintea dis
cuției cu ea, cu dirigintele 
ei, cil direcțiunea școlii.

Nu ne mai întrebăm. Am 
aflat că are ca tată pe F. K., 
miner la E. M. Dîlja, care în 
mod obișnuit este un om a- 
șezat, dar asta cind nu este 
sub influența alcoolului. In 
rest, fata și mama sint ne
voite să fugă de acasă, fi
ind amenințate, chiar bătute. 
Și situația aceasta dăinuie de 
ani de zile. Deși dirigintele 
a făcut multe încercări de a 
îndrepta situația. a fost in 
zadar.

Spaima elevei a devenit un 
coșmar permanent și, fără 
doar și poate, este principala

(dacă nu singura și adevăra
ta) cauză a multelor ei co
rigențe. De ce tolerează ma
ma asemenea situații ? Poate 
pentru că n-are serviciu, poa
te mai speră, poate ii e frică 
să facă un pas mai hotărît.

Dar dumneata, F. K., nu 
ți-ai făcut niciodată vreun 
proces de conștiință ? Știu or
tacii, colectivul in care lu
crezi că prin comportarea 
dumitale pui o pată pe bla
zonul mineresc ? Nu ! Nu știu, 
că altfel n-ai mai avea loc 
intre ei, dacă nu ți-ai schim
ba comportarea. Fata conti
nuă să plingă. Nu vrei s-o 
ajuți să crească om adevă
rat, să se bucure de anii ei 
tineri ? Căci r— cu toate cele 
intimplate — ea continuă să 
spere in fondul dumitale su
fletesc, in omenia dumitale 
—, ca om, ca părinte. Dacă 
ai răspunde acestor speranțe 
— omenești — nu s-ar mai 
întreba nimeni atunci ce-i de 
făcut ?, iar mulțumirea ți-ar 
fi — dumitale și familiei — 
veșnic tovarăș, permițindu-ți 
să umbli cu fruntea sus, in 
primul rind, in fața propriei 
conștiințe!

Traducînd în viață prevederile Legii nr. 20 privind 
organizarea contribuției bănești și în muncă a cetățenilor, 
consiliile populare au început desfășurarea adunărilor lo
cuitorilor pe circumscripții electorale în toate localitățile 
municipiului Petroșani.

In cadrul acestor adunări se vor hotărî obiectivele edi- 
litar-gospodărești ce urmează să se realizeze în fiecare lo
calitate, precum și contribuția bănească și numărul de 
zile pe care trebuie sâ le efectueze fiecare cetățean. La 
adunările pe circumscripții se aleg 3—5 delegați pentru 
adunările delegaților pe comune, orașe și municipiu. In 
acest fel, se creează posibilitatea ca toți cetățenii să-și 
spună cuvîntui asupra obiectivelor stabilite și a conținutului 
contribuției bănești și în muncă prevăzute de lege.

NABABUL
N-aș vrea să las impresia că nu cred in proverbe, 

ales in acela cu „tot învățul are și dezvăț". Cred încă, 
numai că eu mă dezvăț mai greu. E drept că nici n-am 
prea fost ajutat întotdeauna... Bunăoară, cu afurisitul ăsta 
de bacșiș. Deși, azi, mai peste tot intilnești fel dc fel de 
ștraifuri: .Nu primim..." sau .Demnitatea noastră..." sau... 
(dar cine le mai ține minte, că unul e mai sugestiv decit 
celălalt!). Totuși, nu peste tot există, prin buzunare sau 
in tejghele, suficiente monede de 15 bani pentru... rest. Să 
nu mai vorbesc de cele de 5 bani! (De altfel mi-am promis 
că prima monedă pe care o voi primi drept „rest" o în
ghit). Așa că, vrînd-nevrind, cind se încearcă să mi se în
tindă .restul" de 5 sau 15 ''ani, cu... plec. Deci, cu alte cu-

I 
I 
I 
I 
I

unite, continui să dau bacșiș. Mai binc-zise continuam. Pină 
ieri. Ieri... am primit bacșiș 1 Dar, să vă redau intimplarea. 
Intru eu intr-un restaurant și consum de o sumă care se 
termina cu 60 de bani. La plată, caut .mărunțiș" dar, ghi
nion, nu găsesc. Așa că achit, rotunjind suma, și dau să 
plec... Stupoare ! Ospătarul imi înapoiază un leu și, după ce 
mă privește cu condescendență, imi zice: „Luați-vă, 
tovarășii’, leul înapoi, că mi clștigi mata atit cît să-mi dai 
mie bacșiș!“ Mă gindeam: oare o fi avind dreptate ?...

Am rămas, totuși, cu o nedumerire : de unde o fi pus 
cei GO de bani, la care a renunfat ca un nabab ? $i ce se 
face dacă are zilnic cite 20—30 de .nepricopsiti“ co mine ? 
Vă dați seama că omul muncește degeaba? Săracul!

Victor IAȚENCO
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Deziderat major

Realizarea
debitului de

aer proaspăt,
puriticarea
atmosferei

lucrărilor
Condifii elementare miniere

de îndeplinit
la fiecare loc de muncă

are

se 
de

corect, 
la un loc de 
refulant sou 

in primul rind 
dc aci proci- 

diluoreo

rujul în subte- 
ă pentru a 
:a necesară

ve s
v d-

Muncitori, ingineri și tehnicieni!
Să facem fotul pentru asigurarea unui

In general - 
ran se reaîizea 
asigura cânii la' _ 
oxigen și diluare;

□ periculoa
muncă. Condițiile ele- 

î impuse de normele de 
protecție u muncii pentru aera- 
iul în subteran, după cum se 
știe sînt : U fiecare loc de mun
că oxigenul trebuie să fie cel 
puțin în proporție de 19a < . mo
lan maximun u (de la I" <' tre
buie să se intensifice aerajul). 
bioxid de carbon maximum 1* <. 
iar temperatura de maximum 
2H°C. Dacă aceste condiții nu 
sînt îndeplinite, aerajul nu este 
corespunzător și deci locul de 
muncă trebuie oprit, pentru in
to nsi fi careu aerajului. In cazul 
rind aceasta nu este posibil, 
se aplică procedee speciale (lu
crul cu echipe de salvatori 
degazare etc)

La toate minele din Valea 
Jiului. în conform ilate cu pre
vederile normelor în vigoare, 
aerajul genera] (principal) este 
aspirat și este asigurat 
ventilatoare montate la supra
față- Pentru ca aceste stații 
principa e de aeraj. să lucreze 

condiții optime, uebuie res
pectate unele condiții elementa
ri ca -de exemplu :

— profilul canalului de aeraj 
trebuie să fie față de puțul 
sau suitorul de aeraj în raport 
dc 0.25 pînâ Ia 1 :

— ușile de la puțul sau suito
rul <k- aeraj trebuie să fie etan
șate cit mai mult posibil, pen
tru ev>’tarea aspirării de către 
ventilator a aerului proaspăt 
din atmosferă;

— lucrările miniere să 
menținute în permanență 
profilul normal;

— evitarea depozitării mate
rialelor pe căile principale de 
aeraj;

— reducerea la minimum a 
folosirii ușilor pentru dirija
rea curențiior principali dc aer:

— asigurarea măsurării corec
te a depresiunii minei și ventila
torului. înregistrarea orară și 
analizarea zilnică a acestuia de 
către șeful aerajului de la fie
care unitate.

Dacă cele de mai sus depind 
de modul cum ^nt proiectate 
lucrările, de preocuparea con
ducerii exploatării și sectoare
lor. există încă o serie de alte 
condiții care dacă sînt neglijate 
pot duce la producerea de de
ranjamente in aeraj și de cele 
mai multe ori sîni cauzele pro
ducerii avariilor și accidentelor

V;

prin

fie 
la

grave. Este vorba despre con
diții care depind de personalul 
ce le execută și de cel de con
trol și supraveghere din raio
nul respectiv.

Astfel de cazuri s-au întîlnit 
— cu ocazia controalelor făcute 
dc organele de protecția mun
ci — aproape la toate minele 
și constau în următoarele : la 
abatajele frontale, care sînt 
locuri de muncă sub depresiu
nea aerajului general, cu toate 
că profilul căilor de acces era 
normal, totuși debitul de aer 
era insuficient, datorită fie 
blocării cu materiale a galeriei 
transversale de bază dintre sui
tori. fie construirii defectuoase 
a ușii de deasupra suitorului 
la culcuș sau chiar obturării cu 
cărbune a suitorului de la co- 
periș.

La unele abataje cameră un
de se folosește aerajul refulant. 
nu se dă atenție, in unele ca
zuri. etanșârii perfecte a ușii de 
deasupra suitorului de unde se 
aspiră aerul proaspăt, produ- 
cîndu-se astfel scurtcircuitări în 
aeraj și deci acumulări de ga
ze. l-a aceeași situație se a- 
junge și în căzu) cînd orifici
ile in ușile eu zăbrele dc deasu
pra suitorilor au orificiile de 
trecere prea mici (au fost cazuri 
cînd distanța dintre zăbrele era 
de numai 3—5 cm).

Pe iîngă cele arătate, se pro
duc deranjamente în aerajul 
general care pot duce la inver
sarea sau staționarea aerului pe 
anumite circuite, numai prin 
simpla neînchidere a unei uși 
dc aeraj sau distrugerea ușilor 
de către trenurile ce circulă 
prin ele. Ceea ce este și mai 
grav îq acest caz. este că perso
nalul care a distrus ușa de ae
raj nu raportează despre cele 
intimplaie, pentru a se lua mă
suri imediate de refacere a lor.

La lucrările în fund de sac, 
unde se folosește aerajul parțiaL 
sini cazuri destul de frecvente 
Ia toate minele cînd ventilatoa
rele electrice oprite, datorită 
decuplărilor de curent, nu sînt 
puse în funcțiune imediat cre- 
îndu-se astfel condiții necores
punzătoare la locul de muncă 
respectiv. Mai sînt unii din sub
teran inconștienți care șterg pur 
și simplu evidențele măsurăto
rilor de aeraj din stațiile din 
subteran. Fiecare lucrător an
gajat in mină trebuie să fie con
știent că aerajul în subteran, a- 
lit cel general cît și cel parțial, 
se face pentru a se asigura condi
ții optime la locurile de muncă, 
pentru a se înlătura pericolul 
de îmbolnăviri profesionale, de 
avarii și accidente și aceasta se 
face în primul rind pentru acei

cure lucrează întreg schimbul 
la locul de muncă. Să respectăm 
deci cu strictețe normele privi
toare la aerajul în subteran 
pentru că numai în acest fel 
vom avea la locurile noastre de 
muncă un climat optim pentru 
randamente mari. posibilități 
pentru cuntinuitate în realizări 
și cî-Șliguri bune in condiții de 
securitate a muncii.

Ing. loan AVRAMESCV 
serviciu) control protecția

INTERDICȚII INTERDICȚII

Muncitori mineri,

• Pornirea sau oprirea ventila
toarelor pentru aerajul parțial de 
către personal neautorizat, este cu 
desăvîrșire interzisă ! Ventilatoare
le vor fi ținute permanent în func
ție. Oprirea este permisă numai în 
cazuri excepționale, pentru execu
tarea de reparații, cu aprobarea 
maistrului miner.

• Este interzisă aerisirea în serie 
a abatajelor cameră; lucrările de 
deschidere și pregătire în fund de 
sac se pot aerisi în serie cu alte lo
curi de muncă — abataje, înaintări 
etc. — cu condiția ca în curentul 
de ieșire din fiecare lucrare în parte 
și din ultimul loc de muncă înseriat 
conținutul de metan să nu depă
șească 0,75 la sută.

• Sînt interzise lucrările de puș- 
care acolo unde metanul depășește 
limitele admise de norme și anu
me : 1 la sută CH« măsurat cu de
tectorul în profil, în pînză sau dea
supra unei găuri de probă; 2 la sută 
CH< (inclusiv) măsurat cu detecto
rul în cuiburi sau în lipsa detec
torului, dacă se constată metan la 
controlul cu lampa de siguranță cu 
benzină. Controlul metanului se 
face la locul de pușcare și pe o rază 
de 20 m în jur.

• Este interzisă folosirea lămpii 
de siguranță cu benzină, defectă. 
Controlul lămpii se face : la luarea 
ei în primire; la intrarea în mină;

L
 înaintea fiecărui control de gaze; la 
intrarea în abataj după pușcare etc.

Lampa trebuie supravegheată în tot 
(impui schimbului !

• Se interzice menținerea lăm
pii de siguranță la tavanul lucrării, 
ca și predarea ei altei persoane sau 
lăsarea ei aprinsă fără suprave
ghere;

• Lucrul la front este interzis, 
dacă aici se constată metan în con
centrație peste 2 la sută. Șeful de 
schimb, în acest caz, este obligat 
sa retragă oamenii de la front și 
să-l anunțe pe maistrul miner să ia 
măsuri de evacuare a acumulării 
de CIR

• Executarea de lucrări în insta
lații electrice din mină — chiar da
că acestea nu sînt sub tensiune — 
fără măsurarea prealabilă a con
centrației de metan în toată zona 
afectată de lucrare, este cu desăvîr- 
șire interzisă !

• In minele grizutoase, este in
terzisă introducerea oricăror apa
rate sau mașini a căror piese aflate 
în contact cu atmosfera minei se în
călzesc la peste 200°C.

• Este interzisă folosirea lo
comotivelor Diesel în construc
ție antigrizutoasă — certificate de 
S.C.S.M. ca atare — în lucrările 
miniere în care conținutul de me
tan depășește 2 la sută.

• In lucrările miniere unde nu 
arde lampa de siguranță cu benzină 
sau conținutul de oxigen scade sub 
19 la sută, este interzis accesul per
sonalului.

E. M. Petrila. Stația dc 
tărcat metanometre. Tînăra 
mîlia Avramescu consultind 
cărcarca corectă a aparatelor.

Foto: I. LICIU

in- 
E- 
in-

Avîntui dezvoltării și moder
nizării mineritului in țara noas
tră, în bazinul Văii Jiului, este 
pregnant reliefai alît do extin 
derea mecanizării lucrărilor din 
abataje și înaintări cît și de 
dotarea minelor cu utilaje pen
tru realizarea aerajului princi- 
jjaJ și aparatură pentru contro
lul și măsurarea gazelor de 
mină, 
prăfuire 
etc, etc.

Se poate spune, pe 
vînt, că în domeniul

măsurarea gazelor 
determinarea gradului de 

minie rea

drept cu- 
prolecției 

muncii s-au făcut progrese deo
sebite în mineritul nostru. La 
toate minele din Valea Jiului 
au fost modernizate stațiile de 
aeraj; au fost montate și date 
în funcție ventilatoare princi
pale eu debil reglabil tip VOKD 
pentru aerajul minelor Pea-ila, 
Vulcan și Lupeni. S-au tăcut 
măsurători pentru stabilirea 
pierderilor dc presiune la cana
lele de aeraj și urmează ca, pe 
baza acestora, să se treacă la 
rectificarea canalelor. Dc ase
menea. au fost adoptate în sub
teran profile largi care să asi
gure în lucrările miniere o re
zistență mică la trecerea aeru 
lui și un debil corespunzător. 
Pentru îmbunătățirea aerajului 
parțial s-a trecut la scoaterea 
treptată din folosire a coloane
lor de aeraj cu diametrul sub 
400 mm, cxtinzîndu-se tot mai 
mult coloana cu diametrul de 
500 și chiar 600 mm, coloane 
care asigură un debil corespun
zător pentru diluarea gazelor

reRU- 
coloa-

+ Respectați distanța 
lamentară intre capătul 
nei de aeraj și frontul de lucru 
— de 2 in — la lucrările in 
cărbune și de -1 m. la lucrările 
in steril cu aeraj aspirant ;

+ Tuburile de aeraj se vor 
monla întotdeauna cu garnitură 
și cu toate șuruburile cu care 
sânt prevăzute ;

l n singur tub de aeraj 
deformat, reduce apreciabil de
bitul de aer La frontul de lu-

♦ Ea mate colurile coloanei 
de aeraj de la suitori se vor 
monta uși. pentru a permite cu
rățirea rocilor și impurităților 
cc < ad in coloană, iar la front, 
la capătul tubului telescopic, 
se va monta o pălărie pentru 
evitarea -ăderii rocilor;

cadrul fiecărui sector 
să existe blinduri me- 

fixare, 
co
de

♦ in
trebuie
(alice cu orificiî dt
pentru obturarea parțială a 
Ioanelor ramificate in caz 
nevoie ;

lu-
s-a

tehnicieni!
♦ In cazul depășirii concen

trației de metan de peste 2° 
șeful de schimb este obligat să 
evacueze personalul din front 
și să ia măsuri <le reducere a 
acumulării ;

♦ Fiecare angajat miner este 
obligat să închidă toate ușile 
de aeraj prin care trece- Ușile 
de aeraj care nu mai sini nece
sare vor fi demontate imediat:

♦ Ușile de aeraj se montea
ză sau se demontează numai cu 
aprobarea șefului de aeraj:

♦ In cazul opririi accidentale 
a ventilatorului electric la o 
lucrare in fund de sac, iar ca 
urmare acumularea metanului 
crește peste 2%, punerea venti
latorului electric in funcție se 
'a face numai după ce in prea
labil acumularea s-a redus sub 
2%, cu ajutorul unui ventila
tor pneumatic ;

ÎN VIZOR ♦ ÎN VIZOR
Ori să se revizuiască proiectul...
Normele departamentale de 

protecție a muncii prevăd ca 
la lucrările miniere cu lun
gimi mari să se utilizeze 
coloane de aeraj cu diametre 
mari (500 mm sau chiar mai 
mari), iar ventilatoarele să 
se monteze inseriate in bate
rie. In cascadă se permite 
montarea ventilatoarelor nu
mai in cazul cînd se poate 
asigura — pe bază de măsu
rători — presiunea sau de
presiunea pe toată lungimea 
coloanei.

guli îndeobște 
n sectoarele 

cadrele

nesc destule cazuri de aerai 
defectuos in unele lucrări 
miniere, din cauza neluării 
în seamă a regulilor ca ata
re privind alegerea .coloanei 
de aera} (diametrul), puterea 
i cntilatoarelor. precum și 
montarea acestora. Un caz 
iutii nit la mina Dilja este e- 
dijieator. La sectorul de in
vestiții al minei, cu toate că 
orizontul nou 350, ce se sapă 
din puțul auxiliar nr. 3, este 
o lucrare de mare lungime, 
totuși această lucrare 
aerisită cu o coloană de 
•raj cu diametrul dc 400 
prin ventilatori 
montate

\Za

în contradicție cu normele.
Ceea ce este mai izbitor 

in această anomalie, e că 
totul a pornit greșit in con
ceperea aerajului noului ori
zont. in săpare chiar de la 
proiectul de aeraj. Este de 
rezolvat așadar o problemă 
caragialiană : ori .să se 
zutdscâ proiectul... ori 
Organele serviciului de 
trol protecția muncii

Obstacole.

re vi- 
sfl... 

con
ți in

C.C.P. au optat pentru prima 
variantă a problemei, să se 
revizuiască proiectul de ae
raj, să se prevadă coloană 
de aeraj cu diametrul de 
500 mm și ventilatoare de 
11 Ktv montate inseriate in 
baterie.

Conducerile sectoarelor ca
re mai au asemenea cazuri 
la locurile de muncă, să ia 
aminte !

obstacole... obstacole..
Tot la mina Dilja au fost 

intilnite obstacole și de altă 
natură care se interpun in 
calea realizării unui aeraj 
corespunzător la locurile de 
muncă din subteran, securită
ții miniere. La preabatajul 
nr. 3, din cadrul sectorului 
III. căile de aeraj erau pur și 
simplu blocate cu diverse

materiale depozitate in dezor
dine. Aici mai există 
o deficiență gravă : digul 
din ciutaci, executat la ni
velul vechii atacări, nu era 
incastrat corespunzător in 
masiv ceea ce permitea circu
lația aerului prin zona 
ploatată.

< Șeful dc schimb de la 
crărite din subteran unde 
acumulat metan in proporție de 
1%, pină la 2°j„ este obligat să 
ia măsuri de activare a aera
jului și să anunțe pe maistru) 
miner de serviciu ;

♦ In cazul cînd acumularea 
metanului la o lucrare in fund 
de sac esle dc peste 2%, i 
folosirea ventilatoarelor pne 
malice nu reduce acumulare 
metanului sub 2%. se vor face 
programe de lucru pentru redu
cerea acumulării sub 2% prin 
întreruperea coloanei din aproa
pe în aproape, piuă la 
rea aerajului normal.

Pentru asigurarea condițiilm op
time de lucru la fiecare loc de 
muncă din subteran, e necesar 
co aici să fio asigurat un micro
climat corcspunifito', reali/ot prin- 
tr-un oeroj parțial

Aerajul parțial 
munco (aspirant, 
combinat) trebuie 
să osigure debilul 
pot necesor muncitorilor, 
și evocua-ea gazelor de Io locul 
de munco, asigurarea unei tem
peraturi constante convenabile for
mațiilor de lucru.

Pentru realizarea unui aeraj por. 
țial corect trebuie întocmit. Io fie
care loc de muncă, un proiect de 
oeroj care să asigure parametrii 
cei mai buni de funcționare a in- 
sloloției, chior și in condițiile < ele 
mai dezavantajoase. In acest sens 
este foaie important, cum se ale
ge tipul ventilatorului, diametrul 
ruburiloi dc aeraj. etanșoreo tu
burilor, amplasarea ventilatorului 
și sistemul de aeraj parțial.

Cu toate că aceste lucruri au o 
importanță covirșitoore in desfășu
rarea normală a procesului de 
producție, s-ou constatat și se con. 
stotă Încă o serie de neregzli in 
acest sens la unitățile miniere.

La mino Petrila, de exemplu, 
ventilatoarele electrice de la o- 
rizontul XVI nu erau judicios om- 
plosate pe coloana de oeraj. De 
asemenea, la abatajul frontal 2 
vest dm stratul 3 blocul I, coloo- 
no de oeroj era ncctanșâ ior Io 
obotojul frontal 4 vest din stratul 
3 blocul I era cald, din cauza 
subdimensionării instalației de 
aeraj.

O situație anormala s-o con
statot și la transversala secundo 
iă est, orizontul XIV, din sectorul 
V, unde de multe ori opor con
centrații de melon peste limitele 
admise de norme, din cauza ne
glijențelor in montarea tuburilor 
de oeroj la timp.

Neajunsuri in domeniul oeraju- 
lui există și la exploatarea minie
ră Loneo. La abolajul cameră nr. 
46 ol brigăzii lui Hristache Borș 
și la abatajul cameră nr. -14 al 
brigăzii conduse de I. Cosma din 
stratul 3 blocul IV. in repetate 
rinduri s-au constoiat concentra
ții de CH, peste limitele admise 
de norme, din cauza lipsei de 
ventilator sou o coloonei de oe
roj deronjote, fapt care denotă o 
slabă preocupare o personolului 
mediu tehnic din cadrul sectoru
lui IV și o personalului din ca
drul serviciului de oeroj in rezol- 
vorea aerojului porțiol ol oces- 
tor locuri de muncă.

Și Io mino Aninoasa se intil- 
nesc deficiențe. In preabotojul 
nr. 4 ol brigăzii lui V. Mereuță 
din straiul 13, blocul I, și in sui
torul de oeraj ol brigăzii lui Ro- 
bu din stratul 7. blocul II, s-ou

din lucrările miniere în fund 
dc sac.

Pentru controlul microclima
tului, exploatările miniere au 
fost dotate cu aparatură moder
nă de control, măsurarea gaze
lor și determinarea gradului dc 
prăfuire a lucrărilor miniere. 
La toate exploatările au fost 
înființate laboratoare pentru a- 
naliza gazelor și a prafului. 
Minele au fost dotate eu detec
toare de gaze, metanometre și 
interferometre. In momentul dc 
față sînt în curs de punere în 
funcție 700 metanometre SS-2 
la exploatările Petrila, Lupeni 
și UricanL Se depun intense e- 
forturi pentru înlocuirea lăm
pilor dc siguranță cu benziDă 
Sadu 11, cu lampa de siguranță 
cu benzină cu parametri su
periori Sadu HI. Dar cîte alte 
aspecte privind măsurile ce se 
iau continuu pe linia protecției 
muncii, la minele din bazin, 
mai pot fi încă amintite.

Toate aceste mijloace menite 
să îmbunătățească necontenit 
condițiile de muncă și de secu
ritate în subteran, puse la dis
poziția unităților miniere prin 
grija partidului și statului nos
tru. obligă conducerile tehnice 
ale minelor să folosească cu 
mai multă pricepere aceste po
sibilități materiale și să nu ad
mită abateri de la normele dc 
protecție a muncii.

Totuși, mai sînt încă destule 
cazuri la minele Văii -Jiului 
cînd aceste posibilități nu sînt 
folosite în mod judicios, sînt

La abatajul cameră nr. 4. 
alte nereguli, alte abateri 
grave de la normele minie
re elementare privitoare la 
aerajul locurilor de muncă, 
la protecția zăcământului. Di
gul din baionetă nu era co
respunzător executat, iar la 
ultima atacare nu s-a izo
lat zona exploatată, lucru ce 
permitea circulația aerului 
prin lucrările vechi din care 
cauză, in acel loc, au și apă
rut aburi suspecți care prece- 
de.ază a ut oaprinderile.

Desigur și pentru remedie
rea acestor deficiențe orga
nele de control au luat mă
suri energice. Se pune însă 
întrebarea : conducerile sec
toarelor in cauză, cadrele 
tehnico-mginerești din condu
cerea minei Dilja de ce nu 
acționează din proprie 
fia ti că ?

constelat concentrații de meton 
peste Umilele admise, din cauza 
neprdungini Io timp o coloonei 
de oeraj sou o deteriorăm ei «n 
timpul pușcării. Se neglijează, de 
asemenea, nepermis, protejarea 
coloanei dc oeraj. inainte de 
pușcore, ne'especlmdu-se ostiei 
o'ticolul 181 din N.D.P.M. privind 
distanțele odmisc intre capotul 
coloonei de aeraj și frontul de 
lucru.

Neglijențele, lipsurile persista 
incâ și Io Diljo. Aici, in suitorul de 
aloc (brigoda Scoarță) din stra
tul 3, blocul II. orizontul 440, in 
repetate linduri s-au constatot 
concentrații de meton peste limi
tele admise, din cauza neprelun- 
girii Io timp o coloonei de oeroj 
sau montării ei incorecte.

foole aceste deficiențe denotă 
superficialitate in opJicarea mă
surilor de oeroj și a normelor de 
securitate a muncii ca atore, din 
partea conducerii sectoorelor și 
din porteo serviciilor de oeroj de 
Io exploatările miniere, care, prin 
pe’sonolul tehnic pe core-l au la 
dispoziție, nu in toate cazurile 
iou măsuri preventive odecvotc 
pentru liminorea lipsurilor și ne
ajunsul iior.

Se recomandă ca in viitor, ae
rajul parțial ol locurilor de mun
că, care este (odorul preponde
rent m asigurarea condițiilor op
time la fronturile de lucru, să fie 
in atențio tuturor factorilor de 
conducere, de la exploatările mi
niere, in scopul preintimpinării c- 
cumuloriloc de goze.

Ing. loan BlLLEX 
serviciul control protecția muncii 

C. C. P.

ucuin ventilatorul 
'răgind invers"...

m-a-nghițil.

loan M1CLAUȘO1U 
serviciul

protecția muncii C.C.P.— Hei. frați I dați-mi aju
torul 

Că proiectul a fost

neglijate măsurile ce trebuie 
luate la Io. urile de muncă și 
se jii-oduc abateri de la 
N.D.P.M., ceea -ce, în final, duc-? 
la accidente de muncă și avarii. • 
l-a un control făcut la mina 
Uneam, în Iudu ianuarie 1972, 
a fost găsită brigada S. Pecsi 
care începuse o lucrare de î- 
naintare în steril din galeria 
principală de transport pilier 
est, orizont 500, fără a fi do
tată cu utilajul necesar perfo
ra jului umed. Lucrarea a fost 
oprită și i s-a trasat sarcină 
conducerii sectorului să asigure 
locului de muncă dotarea nece
sară și numai apoi să fie pla
sată brigada. Cu toate acestea, 
după cîteva zile, s-a constatat 
că brigada, deși era dotată cu 
utilajul necesar perforării u- 
mede, ncavînd de această 
dată asigurată asistența tehnică 
și unele piese de schimb mă
rim te, nu putea perfora umed.

La un control făcut la lucră
rile dc pregătire de la stratul 
13, blocul zero, pe care Ie exe
cută brigăzile dc mineri condu
se de Florea Mitrică și Petru 
Răchileanu, dc la mina Vulcan, 
s-au constatat deficiențe in e- 
lanșarea coloanelor de aeraj, 
iar la locul dc muncă al brigă
zii lui Dumitru Rău, situația 
aerajului secundar de la front 
nu corespundea cu cea din pro
iectul de aeraj parțial de la 
sector. Mecanicul de sector nu 
urmărește să realizeze aerajul 
la locurile de muncă, după pro
iect. Neglijențele găsite hi ae
rajul locurilor dc muncă dc la 
mina Vulcan ridică cu acuita
te imperativul intensificării mă
surilor disciplinare. La această 
mină s-a constatat și o deficien
ță tehnică în ceea ce privește 
amplasarea fundației ventila
torului la stația de ventilatoare 
nr. 6 ..Carolus". Fundația aces
tui ventilator este în mișcare, 
din care cauză rotorul ventila
torului freacă in carcasă. Se im
pune de urgență să se ceară 
sprijinul Centralei cărbunelui 
și să se ia urgente măsuri de 
consolidare a terenului.

Deficiențe în aerajul secun
dar și in luarea măsurilor dc 
combatere a prafului s-au con
statat și la mina Dilja, și anume 
la brigăzile minierilor Balas 
Acs, Gheorghe Nicoară și Ga
bor Levoy. In măsurătorile de 
microclimat făcute de serviciul 
dc aeraj dc la E.M. Dîlja. se 
constată neenneordanțe, iar pro
iectele de aeraj parțial sini 
formale, ceea ce denotă că nu 
se dă importanța cuvenită a- 

■ estor probleme.
Cunoscând că asigurarea unui 

microclimat corespunzător la 
locurile de muncă are o influ
ență mare, hotărîtoare în ran
damentul muncitorilor la front 
e impune să dăm toată atenția 
icestor *factori.

Pagină realizată 
la cererea 

Centralei cărbunelui 
Petroșani
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Tablou însuflețitor al înfloririi și prosperării patriei
(Urmare din pag. 1)

pentru progresul întregii econo
mii — a reprezentat in 1971 
mai mult «Ic jumătate «lin în
treacă producție industrials.

llustrind preocuparea perma
nent â a partidului și statului 
«le n asigura o continuă îmbu
nătățire a condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii, de a satis
face in măsură tot mai marc 
cerințele populației, o creștere 
însemnată a mut loc in ramu
rile producătoare de bunuri de 
«■onsum. Astfel, a sporit simți
tor producția de mobilă, țesă
turi, confecții, tricotaje. încăl
țăminte. televizoare și aparate 
de radio, frigidere, produse ali
mentare.

Ca ramură de bază a produc
ției materiale care împreună cu 
industria asigură progresul în
tregii economii, dinamismul și 
echilibrul ei, agricultura a cu
noscut un proces continuu de 
dezvoltare și modernizare a ba
zei tehnico-matcrialc. La sfirși- 
tul anului 1971 agricultura dis
punea de 113,5 mii tractoare 
fizice, 51.4 mii semănători me
canice, 47,3 mii combine pen
tru recoltat cereale boabe și 
alte mașini și utilaje' agricole.

Marile succese realizate în 
dezvoltarea economiei naționa
le, nivelul și proporțiile aces
tei dezvoltări, demonstrează cu 
puterea faptelor justețea politi
cii de' acumulare, aplicată de 
partidul nostru.

Repartizarea pentru acumula
re a unei părți însemnate din 
venitul național — una din op
țiunile fundamentale ale actua
lului plan cincinal — a permis 
înfăptuirea unui important pro
gram de investiții, menit să a- 
wigurc in continuare creșterea 
potențialului productiv al eco
nomiei naționale, îmbunătățirea 
repartizării forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al țâ
rii. Volumul total al investiți
ilor executate în 1971 din fon
durile centralizate ale statului

însumează 75,8 miliarde lei. In 
repartizarea fondurilor de in
vestiții s-a acordat prioritate 
ramurilor producției materiale, 
cărora li s-a alocat 9f» la sută 
din volumul investițiilor: din 
acestea 61,3 la sută au fost ren
ii .ale in industrie, 15 la sută 
in agricultură, 12.8 la sută in 
transporturi și telecomunicații.

Iu fost date in exploatare 
aproape 400 capacități princi
pale de producție industriale 
si agrozootehnice. Printre cele 
mai importante capacități in
dustriale puse >n funcțiune in 
anul 1971 sini: grupuri elec
trogene cu o putere instalată 
do '.‘7S MU >n centraleli- de la 
Porțile de Fier, Deva, Palas- 
Constanța și altele, t u satisfac
ție și mindric legitimă, oame
nii muncii din Valea Jiului au 
văzut înscrise in Comunicat, 
printre capacitățile industriale 
intrate in funcțiune in inclus 
tria minieră noile exploatări 
de la Paroșeni, Uărbăteni și 
l.ivczcni care sporesc potenția
lul economic al municipiului 
nostru.

Bilanțul însuflețitor oglindit 
in cifrele Comunicatului este 
legat de efectul pozitiv al mă
surilor de perfecționare a con
ducerii și organizării economici, 
a întregii vieți sociale stabilite 
de Congresul al X-lea al parti
dului. \dincirca democrației c- 
conomicc, promovarea consec
ventă a metodelor de conduce
re colectivă prin crearea < omi- 
tetelor oamenilor muncii, insti- 
tuționalizarea adunărilor gene
rale ale salariaților au asigurat 
participarea mai largă, nemijlo
cită a masei de oameni ai 
muncii la conducerea și orga
nizarea întregii activități a în
treprinderilor. Eroismul, însu
flețirea cu care oamenii mun
cii înfăptuiesc politica partidu
lui s-au manifestat nu numai 
in eforturile lor de a realiza 
planul ci și în strădania de a 
învăța, de a-și ridica compe
tența. pregătirea profesională

ca o cerință stringentă a intro
ducerii tehnicii moderne și tot
odată ca o nouă bază, superioa
ră. pentru înlâpluiri.i sarcini
lor calitativ mai înalte ale ac
tualului cincinal.

Parcurgind Comunicatul Con
siliului Economic, Comitetului 
de Stat al Planificării și Di
recției Centrale de Statistică 
ne apare cu claritate și preg
nanță — «a rezultai nemijlocit 
al tuturor realizărilor obținute 
in edificurt-R socialistă a pu 
teici ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor — țel 
suprem al politicii partidului. 
Comunicatul înfățișează un ta
blou cuprinzător al realizărilor 
in acest domeniu, demonstrind 
cu date convingătoare cu anul 
1971 a marcat un nou pas pc 

■ alea făuririi unor condiții «le 
trai tot mai hune.

Ir< 1971 pe baza creșterii ve
nitului național, au sporit ve
niturile oamenilor muncii, s-a 
îmbunătățit consumul de bu
nuri Ș< servicii, s-au asigurat 
condiții mai bune de mumă și 
odihnă, de instruire a popu
lației. de locuit și asistență sa
nitara.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute de la sectorul 
socialist au fost cu 8,6 la sută 
mai mari decit în anul 1970. 
In cadrul acestora, veniturile 
din salarii au crescut <u 8.1 
la sută.

Indicele prețurilor in anul 
1971 față de 1970 a fost de 
100,4 la sută adică la nivelul 
celui planificat; intrucit sala
riul mediu nominal a sporit 
intr-o proporție mai mare, pu
terea de cumpărare a salaria
ților. exprimată prin salariul 
real pe un salariat, a crescut 
față de anul 1970 cu 1.8 Ia sută 
comparativ cu 1,5 la sută cit a 
fost prevăzut.

A sporit sprijinul material pe 
care il acordă statul familiilor 
cu copii și in mod deosebit. 8- 
celora cu venituri mici.

Pentru a spori contribuția maselor 
la dezvoltarea orașului

In anul 1971 au continuat să 
se îmbunătățească condițiile «le 
viață ale țărănimii. Veniturile 
bănești ale familiilor «le țărani 
- imasatr de la sectorul so

cialist — au fost în amil 1971 
cu 11 la sută mai mari față 
de anul 1970,

Pe măsura dezvoltării și di
versificării producției bunurilor 
«le consum, au fost puse la dis
poziția populației cantități spo
rite «ie mărfuri. Volumul total 
n| desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist a fost cu 9.1 
In sută mai marc decît in anul 
1970, planul pe anul 1971 fiind 
îndeplinit in proporție de 102,2 
la sută.

In anu| 1971 s-au «heltuit «le 
la bugetul de stat pentru invft- 
(ămint, cultură, sănătate, asigu
rări și alte acțiuni social-cul- 
tUrale 36,5 miliarde lei, cu 7,3 
Io sută moi mult decit in anul 
1970.

In anul 1971 au beneficiat de 
odihnă șl tratament in unită
țile specializate «lin stațiunile 
balnco-climaterice aproape 1 
milion «le persoane.

Condițiile de locuit s-au îm
bunătățit prin construirea și 
darea in folosința populației de 
la orașe și sate a unui număr 
de aproape 152 mii locuințe.

Realizările obținute in ridi
carea nivelului «le trai atestă 
încă o dată că tot ce se înfăp
tuiește în țara noastră sub con
ducerea partidului slujește fău
ririi unei vieți demne și pros
pere pentru inlrcgul popor — 
țelul suprem, fundamental al 
întregii politici a Partidului Co
munist Român.

însuflețiți de realizările ob
ținute in primul an al cincina
lului, «le perspectivele mărețe 
ce le deschide înfăptuirea pre
vederilor cincinalului pe carc-I 
parcurgem, oamenii muncii din 
Valea Jiului, asemeni întregu
lui popor român iși vor con
sacra' întreaga energie și ca
pacitate creatoare valorificării 
mai intense și eficiente a po
tențialului productiv și resur
selor materiale ale municipiu
lui îndeplinind exemplar sarci
nile de plan pe anul 1972, adu- 
cindu-și tot mai plenar aportul 
la înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Programul
17,35

Pronoexpres

19 11 39

FII ILIM IE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: N-am clntal niciodată 
pentru tata: Republica :
Alo... ați greșit numărul. 
PETRILA : Scum curajului; 
LONEA — 7 Noiembrie* :
Memento; Minerul : Sâptâ 
mina nebunilor; ANILOA- 

Aștcptaioa; VULCAN: 
tick . tick .; PARO- 

Sicrc'tul planetei 
maimuțelor; LUPENI 
Cultural : Oliv. r, s< i iil<- I II. 
URICANI: Evadare în ifl

1950 — S-au stabilit relații 
liplomaticc între România 

D. Vietnam. 1809 — 
născut compozitorul și 

dirijorul german Felix Men
delsohn Bartoldy. 1930 — 
A fost creai Partidul Comu
nist din Indochina (dm mar
tie 1951 — Partidul celor ce 
muncesc din Viei nara).

7iLEFoANt(&

deșt hisă intre 
7—22; duminica —
orele 14—20; Car- 

Carpați, deschisă In
tre orele 7—21,5*0, duminua 
între orele 0—14; Curlier Ae
roport. deschisă în zile )c de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30. iar marți, 
joi și sfmbătă intre orele 
7,30— .1?.;30; 10—19.

Petroșani
Republicii, 
orele 
între 
tier

mergem

+ CASA D1C CULTURA 
PETROȘANI. La ora 19, în 
sala mică, SEMICENTENAR 
U.T.C. Expunere cu tema : 
Tineri care și-au făcut dato
ria.

> CLUBURI. Vulcan, sala 
de dans, la ora 18 — .Eroi 
ulccișli ai zilelor noastre" — 
expunere urmată de dans și 
jocuri distractive în 
joii de tineret.

+ Pompierii militari Pe
troșani — 1150 ; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 43.

Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare' în Petroșani
— 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, ser
viciul de urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105

Serviciul de urgențe Lu- 
peni — 116; Miliția Lupeni
— 134; Pentru anunțarea și 
remedierea deranjamentelor 
electrice — 145; Pentru re
medierea defecțiunilor ivite 
la sistemele de încălzire 
trală — 266; 271

La concmsul Pronocxpi 
nr. 5 din 2 febril jiu a. 
au fost extrase 
numere :

Extragerea l .
25 24.

Extragerea a
27.

d de prem

8,55 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Telex.
9,05 Orașul de pe Birzavu : 

Reșița. Reportaj (relua
re).

9,35 La poalele Tîinpci. Me
lodii populare (reluare). 

10,00 Curs de limba engleză.
10.30 Tele-cincmatcca : „Casa 

de la răscruce" (reluare).
12,00 Telejurnal.
15.30 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură.

(Urinare din pag I) 

slîtui model pentru orice unita
te de specialitate din județul 
Hunedoara.

— Am depus eforturi eviden
te pentru situarea școlilor noas
tre pe treptele învățămîntului 
modern, remarca profesorul 
GHEORGHE ANTOCE, directo- 
*■»»• L’-ceuhii din Vulcan. Cred 
că nu trebuie, totuși, să ne mul
țumim cu ceea ce am realizat 
pînă acum, dimpotrivă se 
cere să intensificăm aceste 
eforturi pentru a face noi 
progrese. .Am realizat ateliere 
școală bine dotate, dar va tre
bui să insistăm pentru obține
rea unor lucrări de serie, even
tual. prin care să ajutăm, la 
bunul mers al producției unor 
mire prinderi, la creșterea nu
mărului de produse vandabile 
Cred, că mai mult ca orieînd.

elevii școlilor din orașul nostru 
își pot aduce o contribuție reală 
!a continua schimbare a feței 
Vulcanului.

.Acestei idei i s-a raliat în 
cuvîntul său și deputatul 
NICOLAE BOGĂTAN.

— Tradiția noastră trebuie 
confirmată, altfel riscăm să ra
tăm bunele intenții cu care am 
pornit la drum. Măsurile con
secvente ale partidului nostru 
de a educa tineretul prin mun
că și pentru muncă trebuie 
sprijinite de noi toți care ne o- 
cupăjn de educarea elevilor. So
licităm un sprijin și mai consis
tent întreprinderilor care patro
nează școlile.

Deputății TRAIAN IOVI. 
IOAN SAVA, ZENOVIA HU- 
RUIALA și alții au vorbii de 
estetica orașului în care trăiesc, 
chemînd circumscripțiile elec

torale la o întrecere însuflețită 
cu caracter edilitar-gospodăresc.

In încheierea dezbaterilor, 
tov. SABIN BOTICI, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
județean Hunedoara, a arătat că 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
prevăzute pe anul 1972 este ne
cesară o activitate susținută în 
riadul cetățenilor pentru respec
tarea riguroasă a legilor statului, 
întărirea disciplinei și răspun
derii In toate sectoarele de ac
tivitate. Comitetul executiv, de
putății, conducerile unităților 
economice .și sectoarelor de ac
tivitate să fie în primele rîn- 
durî, acolo unde eforturile și 
răspunderile sînt mai mar:, să 
contribuie la snobilizarea mase
lor la rezolvarea multiplelor 
probleme economice și sociale 
pe care le ridică viața orașului.

Pe urmele 
materialelor publicate
„S-au luat măsuri“
In ziarul nostru nr. 6 898 

din 9 ianuarie a, e. sub titlul 
„Unde sînt grătarele?- rela
tam că la baia comunală din 
Petroșani, nu există grătare 
din lemn pe jos, din cn.rc 
cauză clienții sînt expuși îm
bolnăvirii.

Referindu-sc la cele cu
prinse în materialul critic, 
conducerea întreprinderii de 
gospodărie comunală Petro
șani. ne informează că, pen

tru reglementarea situației, a 
dispus ca pînă la data de 
18/1 a. c. baia să fie dotată 
eu’ grătare, lucrare care s-a 
executat în termen.

'„N-a vrut mai marele 
buteliilor../1'!

. Răspunzînd la însemnarea 
cu titlul de mai sus, apărută 
în „Steagul roșu" nr. 6885 
din 19 decembrie 197), î» ca
re se arăta felul cum șoferul

Nicolue Siminic s-a eompor- |
lat față de cetățeanul D. ■
Ursache care a solicitat să |
fie servit cu o butelie dc a- .
ragaz, Depozitul Vulcan al I
Bazei de desfacere a produ- •
selor petroliere ne trimite, I
sub semnătura șefului de I
depozit, H. Mîrza, următorul I
răspuns pe care-I redăm tex- I
luai *. |

„Referitor la articolul pri- I
vind pe șoferul Siminie Ni- |
colac s-a cercetat cazul, îm- .
preună cu inspectoratul co- I
mcrcia) al municipiului Pe- .
troșani. Fiind primul caz de I
indisciplină, respectivul a •
fost sancționat cu o amendă I
de 125 Ici și avertisment, I
pentru ultima dată-4. R

Se poate mai mult, mai bine!
(Urmare din pag. 1)

17.30 Des* hidered 
de dupâ-ainiazâ, 
premieră.

17.35 Emisiune in limba 
ghiară.

18.35 C «înfruntări. Controlul 
mont horesc asupra acti
vității econoniico-socialc 
a întreprinderii,

18,55 Momente ale muzicii u- 
șoarc românești. 
Pan.

19.15 Publicitate.
19.20 I 001 de seri : .Prietenii 

lui Mighty Mouse" : „U 
sulcțli Terry'.

19.30 Telejurnal.
20,10 Reflector.
20,25 Suită de dansuri gruzine 

iu interpretarea ansam
blului de slat din Tbilisi. 
Simfonia clasică de Pro
kofiev (fragment). 
Documentar TV „Capca
na". Film.
Pagini de umor. Comici 
vestiți ai ecranului și._ 
.încurcăturile" lor (III). 
Mai aveți o întrebare ? 
Putem reconstitui cinci 
miliarde de ani de isto
ric a I’âmintului ?

leii, temperatura maximă 
Petroșani a fost de 

zero grade, iar la Paring de 
minus 1 grad. Minima a fost 
cuprinsă intre minus II gra
de și minus 12 grade.

Grosimea stratului de ză
padă la Paring : 62 cm.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vremea se menține fri
guroasă, îndeosebi noaptea 
și dimineața. Cerul va fi 
schimbător. Vînt potrivit din 
sectorul sudic.

15 la sută :

— STOFE DIN LINĂ

— PALTOANE BĂRBAȚI

— CONFECȚII PENTRU FEMEI,

BĂRBAȚI ȘI COPII

— Încălțăminte

Toate aceste articole le puteți găsi în sarazinele de 
specialitate din municipiu) Petroșani.
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La fix !
Du, aveți dreptate tovarășe Gogu Sevastru 

(Lonea, str. DecebaJ, bloc K, ap. 4), și res
ponsabilul „Alimentarei" din cartierul dv.. 
Domițian. ar trebui să fie convins că, spre 
a evita nemulțumirile clienților. e recoman
dabil — și chiar necesar — să distribuie so
licitatorilor cantități fixe dc mălai. Așa cum 
la alte unități asemănătoare se .explorează" 
eficient această metodă și la Lonea se poa
te... Așteptăm să ne comunicați dacă .gla
sul' opiniei publice a fost auzit și înregis
trat de... cel ce semnează statul de plată, 
spre a-și deservi exemplar cumpărătorii !

Mulțumesc, doctore !
Ne scrii, dragă Jeni Barbu (Liceul Vul

can), in cuvinte calde, alese, că ți-ai pus în 
gînd să te faci doctoriță după ce l-ai cunos
cut pc omul și medicul Mihai Marlinovici. 
Ne scrii despre sfaturile „îmbibate dc bună
tate și înțelepciune" pc- care le-ai primit, 
cînd simțeai că ai în față ..un om adevărat, 
un părinte drag, cu vorbă sfătoasă, descins 
parcă din paginile lui Ion Creangă". Te-am 
înțeles și-am vrea să credem — publicin 
du-țj rîndurile sincere — că nu ți-ai făcut 
doar o simplă .promisiune" efemeră, ca 
atâtea altele pe care și le fac liceenele, în 
momentele mai mult sau mai puțin „cheie” 
ale adolescenței...

O secure, un porc afumat 
și două gîște

Dii scrisoarea dv„ tovarășe Nislor Roman 
(Iscroni, bloc 4, ap. 4) am dedus că nu vă 
înțelegeți bine cu vecinii. Ne mărturisiți că 
vecinul din dreapta v-a amenințat, cindva, 
cu securea, pentru că i-ați atras atenția a- 
supra supliciului pe care vi-1 provoca zgomo
tul creat do acesta : po „cel din stingă" il acu
zați că anul trocul, și-a... afumat porcul sub 
geamul dv. iar acum și-a cumpărat două gîște! 
Ce sfat să vă dăm? Dacă v-am „învăța" să-l de
terminați pe .cel din dreapta" să vină cu secu
rea și să taie, cu aprobare bineînțeles, gișlele 
.celui din stingă" iar dv., ca bun megieș, să 
aduceți la mica agapă de împăcare... vinul, 
ne-ați imputa că ne arde de glume. Așa că, 
părerea noastră, dacă altfel nu se poate, e 
să vă adresați comisiei de împăciuire de pe 
lingă Consiliul popular comunal Aninoasa...

Pîine-beton
Sa nu credeți, tovarășe Gheorghe I. Ghi- 

levici (Petroșani, sir. 9 Mai nr. 6. ap. 6) că 
nu aveți dreptate. Aveți ! Se mai vinde, in
tr-adevăr. in magazine, pîine-beton a doua 
zi după sărbători legale și după duminici. 
Și vinovați, sînt. desigur, cei de la fabrica 
de piino. Vinzâtoarcle magazinelor noastre 
ce să facă și ele dacă... .asta e marfa". Pro
punerea dv.. făcută și de noi cindva. ca 
responsabilii să refuze stocul de pîine-beton, 
pînă cînd întreprinderea de morarii și pa
nificație va înțelege că acest produs e indi-

gerabil, o republicăm, după tcum vedeți, alt
fel formulată. Și, să așteptam, îmbunătățirea 
unor relații nu prea... calde !

Recompensă !
In ziua de 21 ianuarie, am uitat în trenul 

personal nr. 2 044 (cu plecarea din Arad la 
ora 14,35), un pachet în care se aflau arti
cole de confecții și încălțăminte pentru copii 
in valoare de 770 lei — ne scrie Elena Da
mian din comuna Birchiș, satul Câpălnaș nr. 
240, județul Arad. Păgubașa ne solicita, în 
continuare, ajutorul, sperînd că... cel care a 
găsit sau știe ceva despre existența acestui 
pachet i-1 va restitui, în schimbul unei re
compense.

In ceea ce ne privește, considerăm că... 
cu mai mult de atit nu vă putem ajuta. Dacă 
vecinul de compartiment va fi om, cum 
credeți !...

Anonime
♦ _., Loco : .Ar fi interesant sâ aflăm 

cauzele care aiu/k-terminat ca întreg cartie
rul ConstructorQl să rămînă fără căldură 
în dimineața zilei de 19 ianuarie" ! Da, In
tr-adevăr, ar fi... foarte interesant! Poate 
cineva ne va informa...

Un grup de locatari, cartierul 8 Martie, 
I’etrila : Ne scrieți despre faptul că de la 
etajul doi in sus, la dv. in bloc, nu „urcă” 
apa caldă, deși o plătiți. Ne cereți să cer
cetăm, sâ vedem... dar „uitați" să specificați 
ziua înlîmplârii și numele lucrătorului dc la 
centrala termică respectivă pc care-i bă- 
nuiți dc necinste. Cum să vă ajutăm ?

< Petroșani : O înfierați „curajos" pe 
D D., care lucrează la Preparația Petrila, 
că „umblă cu boscoane și farmece" și dis
truge o familie cu -20 de ani „la activ". E 
grav, e dureros, e rușinoasă fapta săvîrșită 
dc D. D., dar dv. cine sînleți, cel .vrăjit" nu 
are nume, «înd și unde se poate sta de vor
bă cu dv. și cu cei doi .amorezi' ? Aici, e 
aici !

I’atru ciienți ai „Vinătorului"-Lupeni : 
Dv. nu ați fost serviți cu bere, deși in spate, 
la bufet, erau alți ciienți, mai .deosebiți", 
care serveau același produs împreună cu 
responsabilul. Dv. așa ziceți. Responsabilul 
— întrebat de noi — neagă. Dacă v-ați fi 
semnal, vă puneam față in față. Așa insă !...

\ iorcl TEODORESCU

în regimul de 4 schimburi a 6 
ore la front rezultate mai bune 
decît obțineam înainte fn 3 
schimburi a 8 ore. Dar ceea ce 
s-a obținut sînt rezultatele de 
ansamblu, sînt rezultate pe 
mină. Să nu uităm ; avem două 
sectoare productive sub plan. 
De ce avem două sectoa
re rămase în urmă ? De ce nu 
se obțin șî în sectoarele I și 
111 rezultate asemănătoare cu 
cele obținute în sectorul II ?

La nivelul conducerilor aces
tor două sectoare — atît pe li
nie administrativă, cit .și politi
că — nu s-a urmărit consecvent 
aplicarea măsurilor stabilite cu 
ocazia trecerii la regimul de 
6 ore și completarea lor cu alte
le. a căror necesitate s-a ivit 
pe parcurs. Aici, rezultatele sla
be se datoresc nu unor cauze 
obiective ci existenței unor lip
suri privind organizarea produc
ției și a muncii, tolerării unor 
abateri de la disciplină, îngă
duinței manifestate față de cei 
care prin neîndeplinirea con
cretă și conștiincioasă a sarci
nilor, prin nerespectarea nor
melor departamentale dc pro
tecție a muncii, prin absențe și 
întîrzieri de la lucru dezorgani
zează procesul de producție. 
Organizațiile de bază și. sub în
drumarea lor, organizațiile de 
sindicat și U.T.C., fiecare comu
nist la locul său de muncă tre
buie să dovedească o combati
vitate sporită, să dezvolte opi
nia împotriva oricărui act de 
indisciplină.

— Observ, spunea Ia rîndul 
său tovarășul EFTIMIE MAR- 
DARE că această analiză se fa
ce așa cum ne învață și cum ne 
cere partidul : privind lucrurile 
real. Sîntem datori să facem 
totu] pentru a ridica exploata
re;. la nivelul posibilităților ma
xime și al cerințelor puse de 
partid în etapa actuală. Co
muniștii din sectorul II au în
țeles acest lucru. Nici în acest 
sector lucrurile n-au bătut în 
roz. Din contră, am avut și aici 
multe necazuri dar biroul or
ganizației dc bază s-a preocu
pat fără odihnă pentru mobili
zarea tuturor comuniștilor, a 
întregului colectiv la înlătura
rea lipsurilor și defecțiunilor 
care trăgeau înapoi producția, 
îndeosebi în domeniul electro
mecanic.

Am avut abateri de la disci
plină : in multe brigăzi cele 6 
ore dc lucru nu erau folosite 
din plin. Toți membrii de partid 
care s-au găsit în asemenea si
tuații au fost chemați in fața 
organizației, s-a stat de vorbă 
cu ei Ne-am propus ca în viitor 
să 1‘aeem același lucru și cu lu

crătorii de la partea electrome
canică pentru că aici se mun
cește nesatisfăcător.

In ședință s-au scos la iveală 
fapte, exemple care arată că 
în sectoarele și brigăzile ră
mase în urmă nerealizarea pla
nului se datorează, în principal, 
existenței unor lipsuri de na
tură organizatorică, îndeosebi a 
unor manifestări de indiscipli
nă, răspunderii scăzute din par
tea unor maiștri, insuficientei 
asistențe tehnice, iar în unele 
locuri insuficienței activității de 
concepție.

— Brigada ntea, ca și altele 
din sectorul I, arăta brigadie
rul DUMITRU VIȘAN, nu-.și 
realizează planul pentru că nu 
se asigură aer comprimat la 
presiunea necesară. In Joc să du
reze 2 minute, baterea unei 
găuri se prelungește pînă la o 
jumătate de oră. Nu putem ba
te găurile cu barosul !

— Noi nu avem de furcă cu 
a^rul comprimat cît avem eu 
aprovizionarea defectuoasă cu 
lemn care ne răpește timp pre
țios — arăta, la rîndul său, bri
gadierul TRAIAN POP. De ase
menea, simțim lipsa pieselor de 
schimb la transportoarele TR II. 
nu avem lugne de 400...

— Din puțina noastră expe
riență — spunea maistrul minier 
principal PANTELIE P1RVU 
— este bine ca acela care e pus 
să dea cărbune, să dea cărbune, 
dar se cere ca .și ce) care e pus 
să gindească, să gîndească mai 
mult. Noi, înlîmpinăm acum si 
unele greutăți din cauză că unii 
din cei care trebuiau să gîndeas
că bine la început, n-au făcut 
acest lucru.

Deci, lipsă de AER, lipsă de 
MATERIALE, lipsă de PIESE 
DE SCHIMB, deficiențe diD 
partea unora care sînt chemați 
să gîndească mai mult, să în
drume și să supravegheze pro
ducția.

Dar toate acestea, a-șa cum 
au subliniat în cuvintu) lor to
varășii ing. Nfarcel Tomoiu, ing. 
Gheorghe Mihalache, tehnicia
nul Mihai Francisc, ing. Ionică 
Darie, maistru] miner principal 
Ion Busicescu. sînt deficiențe 
care puteau și pot fi înlătura
te printr-un mai mare efort de 
voință din partea organizației 
de partid a tuturor comuniști
lor. în primul rînd din partea 
acelor comuniști care au munci 
de răspundere în organele de 
conducere politice, obștești și 
administrative.

Da. Se putea și — mai ales ! 
— se poate. Aceasta a fost și 
concluzia ce s-a desprins din a- 
naliza aplicării eu succes a 
programului de 6 ore la fron
turile de lucru la mina Uricani. 
Pentru aceasta se impune însă 
ca organizația dc partid, în 
frunte cu biroul său, birourile 
organizațiilor de bază, TOȚI 
COMUNIȘTII, sâ depună efor
turi pentru a determina colec
tivul minei să muncească la în
tregul său potențial. Biroul co
mitetului de partid să intervi
nă prompt pentru a preîntâm
pina apariția oricăror stări de 
lucruri care ar putea cauza 
rămîneri >n urmă, să activizeze 
toate formele de educație socia
listă, să dezvolte o puternică o- 
pinie de masă în favoarea în
deplinirii exemplare a sarcini
lor economice.

I. P.S.P. DEVA
Secția Livezeni

MWEAM IMEDIAT
în condițiile prevăzute de H.C.M. nr. 914196S 
și legea nr. 12/1971

— ȘEF BIROU APROVIZIONARE
— ȘEF DEPOZIT
— MECANICI REPARAȚII AUTO
— TRACTORIȘTI RUTIERI

întreprinderea 
I. L H. S.

Secția S.U.C.T. Valea Jiului 
cu sediul în orașul Uricani 

angajează :
♦ mecanici dieseliști pentru reparații Belaz 
și Tatra
♦ mecanici auto

♦ specialiști în reparații pompe injecție
♦ conducători auto cu o vechime de cel pu

țin 3 ani
Doritorii se vor prezenta la adresa dc mai 

sus, telefon 122, Uricani.

)poduse
nduslriale

ANGAJEAZĂ:
• ȘEF MAGAZIN GESTIONAR la unitatea 

nr. 37 Banița;
• ȘEF MAGAZIN GESTIONAR la unitatea 

nr. 14 Petrila
Condițiile de angajare și salarizare conform 

H.C.M. nr. 914'1968 și a Legii nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, 

între orele 7—15, de la serviciul personal al 
întreprinderii, str. Republicii nr. 90, din Petro
șani, telefon 1804.
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Vizita delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul 

Mirau Constant iiiescu, ia Hvelia
GENEVA 2 (Agerpres). — 

Dclcgutio Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Miror. Constantinei u. membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv nl C.C. al Pc R.. care face 
o vizită în Elveția ia invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii, s-a întîlnit marți 
cu membrii Comitetului Direc
tor al Partidului Muncii din 
cantonul Geneva. La întilnire 
au participat, de asemenea, to
varășii Jean Vincent membru 
al Secretariatului Colectiv nl 
P. itidului Muncii din Elveția. 
Roger Dafflon, Etienne Lnntil- 
lon și Armand Magnin. membri 
ai Biroului Politic, precum și 
alți activiști al partidului.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații cu privire 
la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide

Intîlnirea s-a desfășurat în

deIv-o atmosferă tovăi fișei 
caldă prietenie.

In cursul aceleiași zile, dele
gația P.C.R. a fost primită la 
Consiliul administrativ al ora
șului Geneva de către Jean Paul 
Buensod, primar. Roger Dafflon, 
reprezenlant al Partidului 
Muncii în Consiliul administra
tiv. Claude Ketterer, reprezen
tant a! Partidului Socialist 
Consiliul administrativ, și .1. 
Guillermet. secretar adjunct 
Consiliului administrativ.

Delegația a fost însoțită 
tovarășii Jean Vincent și Andre 
Hediger, membru al C.C. al 
Partidului Muncii, precum și de 
Ion Georgescu, ambasadorul ro
mân în Elveția, și Constantin 
Ene. reprezentantul permanent 
al României pe lingă Oficiile și 
instituțiile specializate 
p.N U din Geneva.

in 
P. 
al

dc

ale

Conferință
de presă
despre

La Bonn au fost reluate, 
miercuri, convorbirile dintre 
Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul dc Miniștri 
al R.D.G., și Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria 
federală a R.F.G., în vede
rea încheierii unui acord ge
neral privind traficul dintre 
R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei.

turismul
în România
BERLIN 2 — Corespondcn- 1 

tul Agerpres, Ștefan Deju, I 
transmite; La Ambasada ro-. 
mână din capitala R.D.G. a I 
avut loc miercuri o confe- . 
rință de presă pe tema „Tu- | 
rismul in Republica Social is- ■ 
tă România*. După ce am- I 
basadorul României la Berlin, I 
Nicolac Ghenea, a salutat pe • 
cei prezenți — numeroși re- I 
prezentanți ai presei, radiou- | 
lui, televiziunii și ai condu- • 
cerii Biroului de turism din ’ 
R.D.G. — a fost prezentată o 1 
expunere privind condițiile 1 
și posibilitățile de 
în România pentru 
străini punîndu-se 
pc crearea de noi 
riști ce.

In continuare, au
zentate două filme documen
tare despre peisajul romă-

călătorie 
cetățenii 
accentul 

zone tu-

fost pre-

A

In sprijinul 
convocării 
Conferinței 

general-' 
europene

BONN 2 (Agerpres). — Parti
dul vest-german Uniunea Ger
mană a Păcii a dat publicității 
o declarație în care subliniază 
că documentul adoptat la cons
fătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul dc la Varșo
via, care a avut loc la Praga, 
„face o apreciere .realistă a si
tuației, concretizează principiile 
de bază pe care trebuie sâ se 
întemeieze sistemul dc securi
tate și colaborare europeană, 
confirmă întreaga seriozitate cu 
care statele socialiste militează 
pentru asigurarea unei păci 
trainice pe baza principiilor 
coexistenței pașnice**.

Relcvînd necesitatea convocă
rii conferinței gcncral-europcnc 
in problemele -securității în ți
nui 1972, declarația Uniunii 
Germane a Păcii subliniază că 
relațiile dintre țările Europei 
trebuie să se bazeze pc colabo
rare și înțelegere reciprocă.

Atmosferă de teaisiune

LONDONDERRY 2 (Ager
pres). — Pentru a doua zi con
secutiv, orașul nord-irlandez 
Londonderry a fost paralizat 
marți de greva generală declan
șată dc populația catolică după 
incidentele sîngeroase de du
minică, în cursul cărora forțe
le britanice au ucis 13 persoa
ne. Greva se va prelungi, po
trivit agențiilor de presă, pînă 
după încheierea funerariilor vic
timelor. In întreaga Irlandă de 
Nord domnește în aceste zile 
o atmosferă de tensiune.

semnalat noi lupte 
și ciocniri între 

britanice, 
de

Nord s-au 
de stradă 
populație și trupele 
In urma unor schimburi 
focuri, la Belfast a fost ucis în
că un membru al comunității 
catolice. Numărul persoanelor 
care și-au pierdut viața în Ir
landa de Nord din 1969 și pî
nă în prezent se ridică astfel 
la 234.

★

LONDONDERRY 
— Peste 10 000 dc 
participat miercuri 
ile victimelor 
geroase’* — cei 13 tineri nord- 
irlandezi care și-au pierdut 
viața la Londonderry în urma 
violentelor incidente de la 30 
ianuarie.

Tot miercuri,- in majoritatea 
celorlalte orașe din Irlanda de

2 (Agerpres) 
persoane au 
la fu nerari- 

„ duminicii sîn-

Sosirea președintelui
Anwar Sadat la Moscova

Ședința
Federale

Prezidiului 
a R. S. F.

Adunării
Iugoslavia

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Agenția T.A.S.S. informează că, 
miercuri, a sosii la Moscova 
Anwar Sadat, președintele Re
publicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietu
lui Suprem și a guvernului so
vietic, face o vizită neoficială, 
de prietenie, în U.R.S.S. Preșe
dintele Sadat este îbsoțit dc

Hafez Ismail, consilier preziden
țial pentru probleme dc securi
tate națională, și Mohamed 
Murad Ghaleb, ministrul aface
rilor externe.

Pc aeroportul Vnukovo, An
war Sadat a fost întlmpinat de 
Leonid Brcjncv, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri și dc alte per
soane oficiale sovietice.

Add îs Abeba

BELGRAD 2 — Coresponden
tul Agerpres, George Ionescu, 
transmite : la Belgrad a avut 
loc ședința Prezidiului Adună
rii Federale a R.S.F. Iugoslavia 
în cadrul căreia președintele 
Adunării, Mialko Todorovici, a 
informat despre stadiul lucră
rilor Comisiei care analizează 
problemele diferențierilor so
ciale.

După cum se știe, recenta con
ferință a U.C.l. a preconizat c- 
laborarca unor soluții pentru 
înlăturarea discrepanțelor ivite

în retribuirea muncii, a indicai 
luarea dc măsuri în vederea 
împiedicării acumulărilor dc 
bunuri nedobîndite prin muncă 
sau realizarea de venituri mai 
mari decît cele stabilite de 

' normele legale. După cum rela
tează ziarul „Borba** — care 
anunță că ..în curînd va fi gata 
documentul privind diferenție
rile sociale" —, comisia înfiin
țată dc Prezidiul Adunării Fe
derale a analizat cauzele care 
au determinat apariția diferen-

țicrilor sociale ncjuslificate în
tre diferite categorii dc salari
at i și a elaborat un proiect de 
document intitulat „Diferenție
rile sociale nejuste — formele 
dc apariție și propuneri pentru 
înlăturarea lor'.

Dezbaterile care vor avea loc 
in Adunarea Federală pe mar
ginea analizei făcute dc această 
comisie vor trebui să ducă la 
adoptarea unui document care 
să prevadă măsuri concrete pen
tru Înlăturarea discrepanțelor 
menționate.

Lucrările Consiliului 
de Securitate

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). 
— Consiliul dc Securitate al 
Națiunilor Unite și-a reluat 
miercuri dimineață lucrările la 
Addis Abeba. In continuarea 
sesiunii extraordinare, urmează 
să ia cuvînlul reprezentanții 
unor mișcări dc eliberare co
loniale și de luptă împotriva 
rasismului din Africa, precum 
și reprezentanții unor țări 
membre ale Consiliului dc Se
curitate: Tunisia, Belgia, Fran
ța, Murea Britanic ș. a.

In încheierea ședinței dc 
marți seara, secretarul general 
al Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.), Diallo Telli, a re
levat, între altele, necesitatea 
găsirii unor soluții concrete 
pentru problemele continentu
lui african. „Referitor la Na
mibia, a spus Diallo Telli, Con
siliul de Securitate, beneficiind 
de deplina cooperare a mem
brilor săi permanenți, ar pu
tea găsi cu ușurință căile și

mijloacele prin care să preia 
efectiv în sarcină administra
rea teritoriului, pentru a per
mite poporului namibian să-și 
exercite dreptul său la autode
terminare și la independență**. 
In ce privește Rhodesia, „Con
siliul de Securitate ar putea 
determina guvernul englez să 
organizeze o conferință consti
tuțională cu reprezentanții au
tentici ai poporului Zimbabwe, 
în vederea creării posibilității 
ca întregul popor rhodesian 
să-și exercite dreptul impres
criptibil la autodeterminare și 
independență", a spus secreta
rul general al O.U.A.

Greva celor

Succese ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 2 (A- 
gerpres). — In prima lună a a- 
nului în curs, forțele patriotice 
din Vietnamul dc sud au înde
plinit numeroase mișuni încu
nunate de succes. După cum 
informează agenția „Eliberarea”, 
în intervalul 1—20 ianuarie, 
patrioții au scos din luptă peste 
2 000 de militari inamici — în-

tre care 200 de mercenari sud- 
coreeni, — au doborît 13 apa
rate de zbor și au distrus 70 
de mașini blindate, 14 locomo
tive și 3 piese de armament 
greu. In afară de aceasta, uni
tățile de patrioți au provocat 
explozia unui număr de cinci 
depozite de muniții și echipa
ment militar și au distrus șapte 
lagăre de concentrare saigone- 
ze, eliberînd peste 2 500 de lo
cuitori deținuți în ele.

Numai în delta fluviului 
Mekong, forțele patriotice au 
scos din luptă, în intervalul 1— 
24 ianuarie, circa 160 de soldați 
ai trupelor saigoneze, care par
ticipau la incursiuni represive 
împotriva populației civile. în 
cadrul așa-numitelor operațiuni 
de „pacificare".

peste 280000
mineri din Marea

continuă
LONDRA — Greva generală 
celor peste 280 000 de mineri 

continuă.
a
din Marea Britanie 
Cramponindu-se in refuzul lor 
de a satisface revendicările mi
nerilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că, reprezentanții Consiliului 
Național al Cărbunelui (N.C.B.) 
nu fac decît să întărească ho- 
tărirea greviștilor de a nu re
nunța Ia această acțiune piuă 
nu vor fi satisfăcute revendică
rile lor. „Victoria noastră, a de
clarat Lawrence Daly, secreta
rul general al sindicatelor mi
nerilor, va reprezenta victoria 
întregii clase muncitoare din 
Marea Britanic, pentru că lupta 
noastră este lupta tuturor".

Intre timp, reducerea stocu
rilor de cărbuni a început să a- 
menințe serios activitatea in
dustrială. La sfirșitul săptămî- 
nii trecute, dc exemplu, trei

ITALIA

Britanie

centrale 
întrerupt
O perspectivă șî mai 
așteaptă industria oțelului, „Bri
tish Steel Corporation" anun- 
țîndu-și intenția de a reduce 
parțial producția in zilele ur
mătoare. Deja a fost adoptată 
o asemenea măsură la marea 
oțelârie de la Scunthorpe. Sint 
amenințate, dc asemenea, mai 
multe întreprinderi din indus
tria dc hirtie și cea textilă.

terino-clectrice și-au 
temporar producția, 

sumbră

studia 
cererea 0 Anibal Palma, ministru 

adjunct al afacerilor externe, a

Guvernul francez

Olimpiada albă Sapporo 72

LA PAZ 2 (zYgerpres). — Gu
vernul francez a cerut în mod 
oficial Boliviei, prin interme
diul ambasadorului său în a- 
ceastă țară, extrădarea cetățea
nului bolivian, de origine ger
mană, Klaus Altmann, om de 
afaceri. Se crede că, în realita
te, el e una și aceeași persoană 
cu Klaus Barbie, criminal de 
război fascist, fost conducător 
al gestapoului la Lyon. E) este 
învinuit de uciderea unui mare 
număr de patrioți francezi, 
printre care și a lui Jean 
Moulin, erou al Rezistenței.

Stabilit în Bolivia în 1951 și

naturalizat șase ani mai tîrziu, 
cetățean al acestei țări, Alt
mann, în prezent in vîrstă de 
56 de ani, a negat, în cursul 
unei emisiuni televizate din La 
Paz, acuzațiile ce i se aduc. El 
a recunoscut că în timpul ulti
mului război mondial s-a aflat 
în cadrul trupelor S.S. în mai 
multe țări, între care și în 
Franța, dar a respins afirmați
ile potrivit cărora ar fi aceeași 
persoană cu Barbie.

Ministerul de Externe al Bo
liviei a anunțat că va 
problema ridicată de 
franceză.

J I

!

Sapporo, capitala Insulei 
Hokkaido, orașul nipon sep
tentrional de 1 milion de lo
cuitori, deopotrivă vestit pen
tru fabricile sale de bere și 
sculpturile în zăpadă, va fi, 
incepînd de astăzi gazda celei 
de-a XJ-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de iarnă. Peste 1 200 
de sportivi (schiori, boberi, 
patinatori, biatloniști, hoche- 
iyti), veniți din 35 de țări ale 
lumii se vor întrece timp de 
11 zile pentru cucerirea celor 
105 medalii de aur, argint 
și bronz ce vor răsplăti iscu
sința și eforturile depuse in 
antrenamente ' •
au clurat luni 
zile.

Makomanai 
său patinoar, __  _____
paradisul schiorilor, Teine și 
Fujino cu pîrtii de bob și să
niuțe, Okurayama de unde iși 
vor lua zborul .icarii pe 
schiuri", vor deveni in aceste 
zile denumiri familiare celor 
care vor urmări pasionantele 
jocuri pe zăpadă ale anului 
1972.

Actuala „Olimpiadă albă", a 
aiul un prolog furtunos, sol
dat cu excluderea cunoscutu
lui schior austriac Karl 
Schranz, învinuit de încălca
rea principiilor și tradițiilor 
olimpice. Vestea a st imit de
sigur emoții și proteste mai

ales in Tirol, dar mulți co
mentatori consideră că totul 
s-a terminat cu bine, avînd in 
vedere așa-zisa listă de 40 de 
schiori alpini, amenințați cu 
eliminarea. Conducerea dele
gației austriece a găsit că este 
mai rezonabil să accepte de
cizia C.l.O. și sd rămină cu 
tot efectivul la Sapporo, unde 
atmosfera este din nou senină.

și pregătiri ce 
și chiar ani de

cu splendidul 
muntele Eniwa,

a-

De la Chamonix 
la Sapporo

Prima Olimpiadă albă a
vut loc in anul 1924 la Cha
monix (Franța) și a reunit 
64 de concurenți. Norvegianul 
Torleif Haug, învingător in 
trei probe (18 km, 50 km și 
combinată nordică), a fost e- 
roul acestor jocuri. După pa
tru ani, la St. Moritz apare 
maestra neîntrecută pe atunci 
a patinajului artistic, norve
giana Sonia Hennie, care va 
ciștiga de trei ori consecutiv 
titlul olimpic. Ediția a 3-a, 
1932, la Lake Placid (S.U.A.), 
a fost dominată de schiorii ță
rilor scandinave, care iși îm
part victoriile și fn 1936 la 
Garmisch Parter nkirchen. în
trerupte din cauza războiului, 
Jocurile Olimpice de iarnă se 
reiau in anul 1948 la St. Mo
ritz, Oslo 1952. Norvegienii

fructifică avantajul terenului 
propriu și cîștigă cele mai 
multe medalii. Cortina d'Am
pezzo, perla Dolomiților, găz
duiește Jocurile in anul 1956. 
Austria, cu faimosul Toni Sai
ler, triplu învingător in cursele 
de schi alpin, U.R.S.S., la jxj- 
tinaj viteză și hochei pe ghea
ță, sînt protagonistele Olim
piadei. Sportivi din 32 de țări 
iși dau intilnire la Squaw 
Valey, la poalele munților 
Sierra Nevada. A fost o edi
ție plină de surprize in care 
gazdele au dominat din nou 
la patinaj artistic, iar sovie
ticul Evgheni Grișin — la pa
tinaj viteză. La Innsbruck, in 
1964 patinatoarea sovietică Li
dia Skoblikova, cu patru me
dalii de aur cîștigate, a fost 
una din vedetele Jocurilor 
alături de schioarele franceze, 
surorile Martelle și Christine 
Goitschel, învingătoare in pro
bele de slalom. Ediția a 10-a 
jubiliară a fost găzduită in 
1968 de orașul Grenoble. Fran
cezul J. C. Killy, ciștigătorul 
a trei medalii de aur, este 
eroul olimpiadei care consacra 
la patinaj artistic pe ameri
cana Peggy Fleming și ine
galabilul cuplu Ludmila Be
lousova — Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.). Pentru sportul ro
mânesc, Olimpiada de la Gre
noble a coincis cu prima me-

dalie cucerită la aceste între
ceri de iarnă — o medalie dc 
bronz, obținută de Ion Pan- 
țuru și Nicolae Neagoc, în 
Cursa boburilor de două per
soane.

Șanse, pronosticuri
Cu 24 de ore înaintea des

chiderii Olimpiadei albe, spe
cialiștii, cronicarii, reporterii 
sosiți la Sapporo se întrec in 
a face pronosticuri, iar spor
tivii slnt gata să le confirme 
sau să le dezmintă. La schi 
alpin, excluderea lui Karl 
Schranz sporește șansele fran
cezilor, in cursele de fond și 
la sărituri principalii favorit i 
sînt sportivii din Norvegia, 
Finlanda, Suedia, U.R.S.S., 
R. D. Germană, Japonia. În
trecerile de bob sînt deschise 
oricărui rezultat, afirmă unii 
tehnicieni, deși italienii au ob
ținut cele mai bune timpuri 
Ia cursele de control. Sperăm 
ca și boberii români să aibă 
un cuvint de spus în lupta 
pentru medalii, să confirme 
rezultatele de acum patru ani 
și de la ultimele campionate 
europene. In patinajul artistic 
două nume sînt cel mai des 
citate in avancronicele agen
țiilor de presă: Ondrej Ne- 
pela (Cehoslovacia) și Beatrix 
Schuba (Austria). Patinajul

viteză a furnizat de multe ori 
surprize, astfel că prognozele 
sînt ceva mai reținute aici, 
deși învingătorii se vor alege 
mai mult ca sigur din rin- 
durile concurenților prezen
tați de Olanda, U.R.S.S., 
R.F.G., Finlanda, Norvegia sau 
poate chiar Japonia.

Turneul de hochei pe ghea
ță pornește cu un mare favo
rit, echipa U.R.S.S., care in 
meciurile de verificare a în
registrat suită pozitivă, dar 
concurența va fi destul de a- 
prigă. La biatlon cele mai 
mari șanse sînt acordate con- 
curenților din R. D. Germană, 
U.R.S.S. și Norvegia, la com
binată nordică Franz Heller 
(R.F.G.), Viaceslav Driaghin 
(U.R.S.S.) și Ladislav Rygl 
(Cehoslovacia) sînt principalii 
candidați la victorie, în timp 
ce la săniuțe vom reîntilni 
probabil pe tradiționalii pro
tagoniști, sportivii din R. D. 
~ ~ ■ ” ” aGermană, Polonia, R. F. 
Germanici.

Calendarul Jocurilor 
de la Sapporo

3 februarie : festivitatea de 
deschidere; hochei pe gheață.

4 februarie: schi fond — 
30 km masculin; bob — 2; 
săniuțe; patinaj viteză — 5 001) 
m masculin; sărituri pentru 
combinată nordică; hochei.

5 februarie: bob — 2 ul
timele manșe; schi 15 km 
pentru combinata nordică; pa
tinaj viteză — 500 m mascu-

L Redacția și administrația ziarului j Petroșani, strada Republicii NT. 90t telefon i J66'

Emilio Colombo a renunțat la mandatul 
primit pentru formarea unui nou guvern

ROMA 2 (Agerpres). — Emi
lio Colombo, premierul desem
nat pentru formarea unui nou 
guvern italian, l-a vizitat în 
seara zilei de marți, la palatul 
Quirinale, pe președintele Gio
vanni Leone, pe care l-a infor
mat că depune mandatul pri
mit. renunțînd la misiunea în
credințată.

înainte de a-1 vizita pe pre
ședintele Leone, Emiiio Colom
bo a participat la o întrunire 
a Secretariatului Partidului De- 
mocrat-Creștin din care face

parte, unde, potrivit unor surse 
informate din Roma, ar fi fost 
luată hotărîrea privind renun
țarea de către Colombo la man
datul primit. Reuniunea de- 
mocrat-creștinilor a prilejuit-, 
totodată, — relatează agențiile 
U.P.I. și Associated Press — o 
confruntare între Emilo Colom
bo și secretarul partidului, Ar
naldo Forlani, care n-ar fi fost 
dispus să recunoască priorita
tea problemelor economice 
actuala etapă, st sțlnută de 
lombo.

în 
Co-

@ La 2 februarie, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia in Islanda, Vasile Pungan, 
a fost primit de președintele 
Republicii Islanda, Kristjan 
Eldjarn, cu care ocazie au fost 
abordate unele probleme ale si
tuației internaționale și aspec
te ale dezvoltării relațiilor bi
laterale. întrevederea s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordia
lă.

© După cum informează 
A.C.T.C., în cursul anului tre
cut au fost înregistrate 12 130 
cazuri de violare a acordului 
de armistițiu în Coreea și de 
provocări comise împotriva 
R.P.D. Coreene de către regimul 
de la Seul și trupele americane 
din Coreea de sud.

..n; săniuțe; schi — coborire 
femei; hochei pe gheață.

6 februarie: schi fond — 
10 km femei; sărituri de la 
trambulină (70 m); patinaj vi
teză — 1 500 m masculin; pa
tinaj artistic; hochei pe ghea
ță.

7 februarie: schi fond 15 
km masculin; patinai viteză 
— 10 000 m masculin; schi — 
coborire masculin; săniuțe; 
patinaj artistic; hochei pe 
gheață.

8 februarie: biatlon; schi- 
slalom uriaș feminin; patinaj 
artistic.

9 februarie: schi fond — 
5 km femei; patinaj artistic; 
patinaj viteză 1 500 m femi
nin; schi-slalom uriaș mascu
lin; hochei pe gheață.

10 februarie : schi fond — 
50 km masculin; patinaj vi
teză — 500 m feminin; schi- 
slalom uriaș masculin; săniu
țe; hochei pe gheață.

11 februarie: bob — 4; 
biatlon (ștafeta); sărituri de 
la trambulină (90 m); patinaj 
viteză — 1 000 m feminin; 
schi-slalom special feminin; 
patinaj artistic.

12 februarie : bob — 4 (ulti
mele manșe); schi fond-ștafe- 
ta feminină 3x5 km; patinaj 
viteză — 3 000 m feminin; 
schi-slalom special masculin; 
hochei pc gheață.

13 februarie : schi fond-șta- 
jeta masculină 4X10 km; schi- 
slalom special masculin; ho
chei pc gheață; festivitatea dc 
închidere a Jocurilor Olim
pice.

(Ager preș)
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Tiparul întreprinderea

declarat că Republica Populară 
Chineză a hotărît să acorde 
Republicii Chile un împrumut 
de 65 milioane dolari, necon
diționat și fără dobîndă — in
formează agenția Prensa Lati
na. împrumutul, care urmează 
să fie acordat incepînd din a- 
cest an, va fi rambursat în pa
tru rate egale incepînd cu anul 
1981, iar plata datoriei se va 
putea face și în produse.

Activitatea bancară a Spa
niei a fost paralizată marți ea 
urmare a grevelor declanșate 
de către funcționari pe întreg 
cuprinsul țării. Greviștii au 
formulat o serie de revendicări 
și cer satisfacerea lor în noile 
contracte de muncă ce urmează 
a le înlocui pe cele expirate la 
1 ianuarie. Participă la greve 
103 000 de funcționari bancari. 
In Spania, grevele sînt interzise.

• După cum informează a- 
genția T.A.S.S., Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a aprobat și a 
remis spre ratificare Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
tratatul semnat de Uniunea So
vietică cu R.F. a Germanici la 
12 august 1970.

•' Intr-o moțiune adoptată 
în unanimitate, participanții la 
cel de-al Xl-lea Congres al Fe
derației ziariștilor din Peru au 
cerut guvernului sâ restabileas
că relațiile diplomatice cu Cuba. 
»Avînd în vedere tradiția sa 
revoluționară. Republica Peru 
— se afirmă în document — nu 
poate să nu aibă relații cu o 
țară care cunoaște același pro
ces de transformări și cure 
luptă împotriva exploatării im
perialiste.

• Un puternic val de greve 
a fost declanșat marți in Italia.

Au încetat lucrul mii de per
soane, aparținînd unor sectoare 
economice variate, care reven
dică, printre altele, reforme in 
domeniul educației, sănătății și 
construcțiilor de locuințe. Cen
trul acțiunii greviste l-a consti
tuit orașul Bari. paralizat dc o 
grevă generală.

< In decembrie 1971, pro
ducția industrială a R.F. a Ger
maniei a scăzut cu 12,5 la sută 
în comparație cu nivelul lunii 
precedente și cu 4,5 la sută față 
de luna decembrie 1970. Aceste 
cifre, furnizate de Ministerul 
Economiei și Finanțelor, ilus
trează o reducere pronunțată a 
ritmului de creștere economică 
— remarcă agenția Associa‘ed 
Press.

• Deși Curtea electorală a 
Uruguayului nu a anunțat încă 
rezultatul final al alegerilor 
prezidențiale și parlamentare 
din 28 noiembrie anul trecut, 
candidatul prezidenția] al 
Partidului Colorado, de guver- 
nămint, Juan Maria Bordaberry, 
și-a prezentat demisia din ca
binetul Pacheco Areco, în care 
îndeplinea funcția de ministru 
al agriculturii, pentru a putea 
să inceapă consultările în ve
derea formării noului guvern, 
care urmează să fie instalat in 
luna martie a.c.

In R.F. a Germaniei a fost 
înregistrată cea mai scăzută 
temperatură a lunii februarie 
din ultimii 43 de ani i în partea 
de est a bazinului Ruhr, termo
metrul a indicat luni noaptea 
minus 26 de grade. Recordul de 
frig al lunii februarie a fost 
înregistrat în anul 1929, cînd 
serviciile meteorologice au în
registrat în Bavaria minus 37.8 
grade.

Ninsori masive și geruri aspre 
în Turcia

ANKARA 2 (Agerpres). — 
Geruri aspre, fără egal în ulti
mele două decenii, au fost înre
gistrate în Turcia, în regiunile 
Analoliei centrale și orientale, 
unde temperatura a coborît in 
unele locuri pînă la minus 39 
grade Celsius înregistrindu-se în 
același timp ninsori masive. In 
anumite zone grosimea stratu
lui de zăpadă a depășit doi me
tri, ceea ce a dus la paraliza-

rea circulației rutiere și izola
rea unui mare număr de locali* 
tăți. Penuria lemnelor de foc a 
reclamat îr. unele orașe raționa
lizarea combustibilului, iar cî- 
teva persoane au decedai din 
cauza gerului. In provincia 
Konya, numeroase lacuri și rîurl 
au înghețat, oferind locuitorilor 
un spectacol destul de rar în 
această regiune.
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