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(ENIRO
UN NOU CURS UE CALIFICARE3

lui UT.C. Rubrica „Calenda
rul pionieresc’ surprinde ma
rile acțiuni intreprinse de u-

Interviu consemnat de 
Ing. Traian MULLER

, presa și 
și astăzi, 

acțiune cu 
viata politică, ccono- 
Este vorba di

• COMUNIST — ÎN GÎND, ÎN FAPTĂ : 
SA FII MINDRU DE TINE, DE TOVARĂȘII 
TĂI !

ILABANA

Interviu cu tov. IOAN ILEANA . 
inginer șef 

cu producția — C.C.P.

Secretarul general a| Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului dc Stat, tovară
șul Nicoloc Ceausescu, a plecat 
joi scara la Arad, pentru n 
participa la festivitățile prile
juite de aniversarea n 80 dc ani 

vagon-

Tovarășul Nicolae Ceauțnscu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Ghcorghe Maurer, Paul Nirulcs- 
cii-Mi/il și Maxim IJerghianu.

I ,i plecare, pe peronul Gării 
Bfineasa, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Gheorghc Pană, Gheorghe 
Radulescu, Hie Verdeț, Florian

DănălBche, Emil Drănănescu, 
Janos Fazekas, D 
Dumitru Popești 
S oica. Ștefan Voit 
joviei, Miron < 
Miu Dobresru, Mil a 
sile l’atilineț, Ion Slănc»
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O sarcină de mare răspundere a întregului 
colectiv minier, a fiecărei brigăzi în parte

Chemările la Întrecere, 
act patriotic

REALIZAREA ÎNTOCMAI, 
ÎN TIMPUL PREVĂZUT,

Cu certitudine, realizările ob
ținute in primul an al cincina
lului. relevate sintetic, cuprin
zător. de Comunicatul dat re
cent publicității, cu privire Ia 
îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-soeială a Repu
blicii Socialiste România in anul 
1971, mărețele perspective pe 
care le deschide etapa pe care 
o străbatem, de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, au darul de a însu
fleți. de a mobiliza plenar pe 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui care, umăr la umăr cu în
tregul popor, trebuie să-si con
sacre toată energia și.potenția-

că SARCINILE, DE PLAN SE 
POT ONORA EXEMPLAR Șl 
IN CONDIȚIILE NOII STRUC- 
Tl Rl ORGANIZATORICE, A- 
COL.O l NDE SE MANIFESTA 
DIN PLIN INTERESUL, PREO
CUPAREA. STRĂDANIILE 
PENTRU C \ PROCESUL TEH
NOLOGIC SA SE DESFĂȘOA
RE AȘA CUM TREBUIE, CA 
CICLUL PREVĂZUT LA FIE-

— Binevoiți să ne dvta- 
liați unele aspecte In acest 
sens, să ne specificași fac
torii care afectează bunul 
mers al extracției, opiniile 
du. fn legătură cu contraca
rarea lor...

PROGRAMUL 
DE 6 ORE 

la fronturile de lucru 
din subteran

Iul lor creator in scopul valo
rificării mai intense, mai rodni
ce a tuturor resurselor pro
ductive și materiale ale muni
cipiului, pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor de plan în
credințate.

FOLOSIND CORESPl NZA- 
TOR CAPACITĂȚILE OME
NEȘTI, „ZESTREA* TEHNICA 
PI ( ARE LE DEȚIN. COLEC
TIVELE DE MUNCA DIN CA
DRUL UNITĂȚILOR MINIERI 
DIN BAZIN. ÎNDRUMATE Dl 
ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
POT SI TREBUIE SÂ ADUC A 
O CONTRIBUȚIE CONCRETA. 
VIE LA CREȘTEREA EFICI
ENTEI ÎNTREGII LOR ACTI
VITĂȚI DE EXTRACȚIE A 
CĂRBUNELUI.

Rezultatele bune raportate, 
după prima lună din anul cu
rent. deci după circa 50 de 
zile de lucru efectiv în program 
de șase ore la locurile de mun
că din subteran, de către ex
ploatările miniere Uricani. Pe
trila și Dilja. au demonstrat, au 
dovedit prin argumentul faptei.

CARE BRIGADA SA SE ÎNDE
PLINEASCĂ CU RIGUROZI
TATE. IN TIMPUL STABILIT, 
inlăturindu-sc .prelungirile" 
păgubitoare pe „contul" schim
burilor care urmează... O men
țiune specială se cuvine făcută 
Ia adresa E.M. Petrila, ale cărei 
sarcini de producție pe ianua
rie 1972 au rămas la nivelul ce
lor din luna dc sfirșit a anului 
trecut, cit și a minei Uricani, 
unde, in paralel cu onorarea 
sarcinilor extractive, s-au depus 
eforturi susținute și s-a reușit 
să se realizeze și planul de pre
gătiri.

Bazindu-se pc aceste premise, 
scurta discuție avută cu tov. 
ing. IOAN ILEANU, inginerul 
șef cu producția de la Centrala 
cărbunelui Petroșani, a „dema
rat" cu întrebarea pusă dc 
noi :

— Există perspectiva mai 
apropiată ca și celelalte 
mine să „intre in rînd cu 
lumea’, adică să ajungă 
cit mai grabnic in situația 
de a-și realiza ritmic sar
cinile de plan care le stau 
in față in acest al doilea 
an al cincinalului ?

— Acum, in condițiile schim
bului de 6 orc, există timp su
ficient pentru executarea tutu
ror operațiilor prevăzute in ca
drul ciclului. Atît doar că 
fluxul muncii nu trebuie între
rupt, timpii tnorți să fie reduși 
la minimum sau totalmente eli
minați — dacă c posibil — și tre
buie făcut totul ca să fie așa! Se 
impune să se vădească un in
teres susținut din partea tuturor 
formațiilor pentru suprapunerea 
unor operații din ciclu. Dacă 
o parte din efectiv, să zicem 
— perforează sau încarcă gău
rile la front, alții atrebuie acti
vizați să aducă, în acest timp, 
material necesar, să fie totui 
pregătit pentru susținerea aba
tajului. Apoi, o problemă ve
che, dar mereu actuală : aceea a 
eșalonării corecte a pușcării la 
diferitele fronturi. Un artificier 
poale să deservească 6 locuri 
dc muncă, mă refer la abataje 
cameră, cu condiția ca ele să 
lie programate judicios in timp, 
pentru operația de pușcarc. Alt
fel, dacă nu se întîmplă așa, la 
un moment dat toți de la front 
vin și caută pc un singur om, 
care nu știe cum să se împar
tă... In altă ordine dc idei, or
ganizarea corespunzătoare a a- 
provizionării cu materialele ne
cesare efectuării procesului teh
nologic, joacă un mare rol, poa
te cel mai important.. Condu
cerile sectoarelor, cadrele medii 
tehnice, Trebuie să coordoneze 
de așa natură această latură 
a activității incit distanțele «le 
stocare a materialelor față de 
fronturile de lucru să fie acelea 
fixate prin normele brigăzilor, 
și nu altele... E bine ca perso
nalului de deservire să i se 
stabilească sarcini concrete încă 
de la începutul lunii, pentru în
tregul complex dc lucrări care 
i se prevăd și să se procedeze 
in așa fel incit să aibă Ioc con
diționarea salariului de realiză
rile la fronturile pe care acesta

Prestigiu! 
organi- 
zatiei

Anivcrsarea creării organizației 
revoluționare a tineretului este 
întimpinată de tinerii dc la pre
parați» Corocști cu inițiative și 
realizări în muncă. Multe din 
aspectele muncii tinerilor de aici 
sint interesante. Ne-a atras însă 
atenția în mod deosebit activita
tea brigăzilor dc producție ale 
tineretului, care activează sub 
supravegherea maiștrilor Ion Ui- 
faleanu, Sigismund Gonezi și Eu
gen Gdinski.

Primul popas l-am făcut la

uialțuni
I
I

'șit recent de sub teasc, I 
numărul 7—8 al revis- I 
tei cultwal-științificc,j 

„Spre înălțimi", scoasă dc | 
Școala generală nr. 1 Petrila, ■ 
este deschis cu un articol in- |
titulat „Marea sărbătoare a . 
tinereții’ închinat apropiatu- I 
lui jubileu al semicentenaru- ■— ... j
ile acțiuni intreprinse de u- ■ 
\itatea de pionieri a școlii a- I 
zirr/inrî un snntiu lnra insem- 1

I
cordind un spațiu larg însem
nărilor de călătorie și impre
siilor din Iugoslavia unde 
formația de revistă muzicală | 
a școlii, „Vaporașul Vacanța’ I 
a luat parte la festivalul cui- ■ 
tural-artistic pentru copii, in- I 
tre națiuni, „Bucuria Euro- 1 
pei~. Sint notate apoi o se
rie de activități la nivelul 
școlii ca vizita la Viscoza, a- 
niversare pionierească, acți
uni de muncă patriotică, ver
suri originale, meditații, în
semnăm, comunicări, 
taje, jocuri geografice, 
riozități, 
fice și 
remarcat 
se degajă din micile anec
dote consemnate de elevi. Ne 
exprimăm o nedumerire legi
timă : ori redactorii nu au a- 
vut în vedere paginația, lă- 
sind grija aceasta numai în
treprinderii poligrafice, ori 
întreprinderea s-a abătut dc 
lu macheta c’ " ’ 
căzi pe lingă inversări de 
loane apar o scrie de greșeli 
inexplicabile („Reprezentativa 
României de orientare turis
tică’, „codrii de armată’ y.a.). 
Dacă copiii n-au știut. era 
bine să li se spună că între 
anecdote e bine să se lase un 

_i era cazul să se 
delimiteze strict anecdotele de 
aforismele lui Aristotel. 
Goethe etc.

Cu toate acestea, revista

— Toate minele bazinului au 
linie de front și capacitate dc 
producție asigurate pentru rea
lizarea sarcinilor de plan încre
dințate pc acest an : condițiile 
care se cer constau în plasarea 
corespunzătoare a liniei dc 
front, în urmărirea realizării 
productivității muncii pe ex
ploatare, căci efective există !. 
Se prevede să capete amploare 
organizarea unor lucrări în ve
derea realizării riguroase a ci
clurilor de producție conform 
graficelor stabilite pentru fie
care Ioc de muncă, în conjunc
tura organizatorică a schimbu
lui de 6 ore, în scopul elimină
rii strangulărilor în procesul de 
producție, a oricăror timpi ne
productivi.

brigada aflată sub conducerea 
maistrului Eugen Gdinski. Fie
care la mașina lor, tinerii strun
gari s-au oprit pentru o clipă 
din lucru și... am făcut cunoș
tință cu cîțiva : Ionel Ncgoiță, 
Petre Muntcanti, ' Arpad Nagy, 
Gheorghc Plugaru și alții. Sint

La depoul de locomotive Petroșani munca de pregătire, 
în noul an 1972, a cadrelor a început cu deschiderea unui 
curs de calificare pentru ajutori mecanici pe locomotive 
Diesel și fochiștj pe locomotive cu abur.

Cursul, care se desfășoară după o programă analitică 
îmbunătățită, este frecventat de Un număr de 25 meseriași, 
absolvenți ai școlilor profesionale cu un stagiu de peste un 
an de practică în atelier.

Școlarizarea, fără scoaterea din producție, durează 3 
luni, respectiv două luni de pregătire teoretică și o lună 
practică pe locomotivă, după care absolvenții sînt autorizați 
să îndeplinească noile funcții pentru care au fost calificați.

Oglindă a realităților cotidiene, 
televiziunea au Informat pc larg 
ca și in zilele precedente, despre o i 
profunde implicații in 
mică și socială a țării. Este vorba dc chemă
rile la întrecere adresate dc colectivele dc 
muncitori, ingineri, tehnicieni, cercetători și 
proicctanți din 15 unități, tuturor întreprin
derilor din ramurile respective.

Cartea de vizită a autorilor acestor chemări 
arc inscrisă pc ca. ca un titlu de cinste, suc 
cosele remarcabile din primul an al cincina
lului, succese care Ic conferă autoritatea mo
rală dc a lansa întrecerea, dc a stabili ca 
obiective ale acesteia sarcini mobilizatoare, 
menite să valorifice tot mai bine imensul 
capital pe care il reprezintă experiența și in 
țclepciunca colectivă.

Cifrele angujanicntclor vâ sint cunoscute 
Ele reflectă în modul cel mai limpede cu 
putință, fără retorismul vorbelor, cum s-au 
gindit autorii chemărilor — respectiv adună
rile reprezentanților oamenilor muncii — să-și 
organizeze munca ei și colectivele pc care 
le reprezintă, pentru ca rezultatele îndepli
nirii planului pc anul 1972 să fie superioare. 
Amplificate la scara întregii țări — căci en
tuziastelor chemări la întrecere Ic vor răs
punde în zilele care urmează toate întreprin
derile «lin ramurile respective, aceste exem
ple ilustrează în chip grăitor inițiativa și 
priceperea, spiritul gospodăresc al oamenilor 
muncii, dublat dc o înaltă conștiință patrio
tică, atașamentul profund față dc interesele 
generale. Toate aceste trăsături morale, re
prezintă in ultimă instanța însăși biografia 
colectivă a constructorilor societății socialiste 
multilateral dezvoltate Punind in balanța a-

prccierilor succesele dobindite. ca și lipsurile 
și neajunsurile care mai dăinuie, autorii che
mărilor au prins sub conul dc lumină aseme
nea obiective majore cum sint creșterea efi
cienței economice, asigurarea unei calități 
superioare a produselor, sporirea productivi
tății muncii, care sint pină la urmă, proble
mele esențiale ale economici, de buna lor so
luționare depinzind însuși progresul întregii 
țări.

Sigur, realizarea și depășirea angajamente 
lor care se înscriu în cadrul general al aces
tor obiective, presupune un efort conștient 
de In muncitor pină la ministru, pentru gos
podărirea ca în propria casă, a materiei prime 
și materialelor, reducerea consumurilor spe
cifice, lichidarea lucrului dc mintuială, 
rutinei și conservatorismului. înseamnă, 
același timp, folosirea cu maximum de c 
ciență a mașinilor, a timpului de lucru și, 
înainte dc toate, așezarea omului potrivit la 
locul potrivit, ceea ce se traduce și prin ridi
carea calificării cadrelor la toate eșaloanele.

Chemările la întrecere — act patriotic în 
sensul cel mai înalt al cuvintului, au trezit 
un larg și puternic ecou in întreaga țară, 
pentru că ele se adresează conștiințelor. 
Tocmai dc aceea, se poate spune încă dc pc 
acum că prevederile lor, angajamentele însu- 
flețitoarc pe care le conțin, sint adevărato 
impulsuri de energic, generate de hotărîrca 
întregului nostru popor dc a înfăptui politica 
marxist-Ieninistă a partidului pentru dezvol
tarea rapidă a forțelor dc producție, perfec
ționarea vieții economice și sociale, creșterea 
continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Cînd glasul
omeniei tace

Un aparent pleonasm, încăl
cat de tîlcuri profunde, neal- 
terat de vreme; o admirabilă 
judecată de valoare — apar- 
ținînd zestrei străbune de în
țelepciune populară, ce nu-și 
găsește corespondență lexicală 
în nici una din limbile pămîn- 
tului. Căci omenia — podoaba 
cea mai de preț a omului — 
este măsura ce indică „talia" 
lui morală. Ea a făcut din el 
un om între oameni — întru
chipînd noblețea — un om în
treg — întruchipînd cumsecă- 
denia — sau o jumătate dc om 
(.neomul") — întruchipînd ru
șinea (și eșecul) umanității lui.

Expresii ca „un om și jumăta
te" sau „ăla om, nu secătură", 
atît de des folosite în popor, cer
tifică o astfel de ierarhie care — 
chiar dacă nu au o valoare ti
pologică exhaustivii — configu

rcază totuși fizionomii morale 
fundamentale, cu semnificații 
proprii. Și dintre aceștia, „neo
mul “ atrage cel mai mult a- 
tenția prin anacronismul moral 
și social. Căci el este, așa cum 
se va vedea mai departe „omul 
care și-a mîncat omenia

...In viața unui om, hronicul 
și cîntecul virstelor lui nu este 
doar expresia lirică a unei bio
grafii.. Ca și anotimpurile, vîrs- 
lele sînt trepte ale unui ciclu 
de viața ce iși are legile lui fi
rești. iar vîrstele, lumea lor 
proprie. Cea a copilăriei și ado
lescenței. prefigurînd vîrstele

David MANIU

(Continuare in pag. a 2-a)
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I spațiu ji că 

delimiteze stI „
I reprezintă un real succes fa-
’ ță de numerele anterioare și

I ......

repor-
_ _ . cu-

probleme științi- 
distractive. De

este umorul ce

ca »-a U'JUiui uu 
dată de redacție, I 

a inversări de co-l

sperăm că. poate, doar numă
rul parvenit nouă are scăpă
rile enumerate mai sus.

n

Posedind un patrimoni 
compus din mijloace bănești (fon
dul de rulment și fondul de repa
rații) și mijloace materiale ' 
bilier, unelte, utilaje și alte ase
menea bunuri necesare desfășurării 
activității) asociațiile de locatari au 
sarcini de mare răspundere privind 
exploatarea, gospodărirea și conser
varea in bune condițiuni a fondu
lui locativ dc stat, precum și a 
bunurilor aflate în patrimoniul a- 
Miciației.

Dc înfăptuirea acestor atribuții 
răspund organele alese dc aduna
rea generală a asociației locatari
lor : comitetele asociațiilor, comi
siile de cenzori, cit și împuterni
ciți! acestora. Cum își îndeplinesc 
organele amintite atribuțiile ce le-an 
fost încredințate, pentru ca locata
rii să beneficieze într-adevăr de 
condiții optime de locuit în clă
dirile care aparțin fondului loca
tiv dc stat ?

In cele ce urmează nc vom re
feri la cîteva exemple, care ilus
trează, fiecare în felul său, modul 
de lucru al unor organe ale aso
ciațiilor locatarilor.

Comitetul asociației locatarilor, 
in virtutea atribuțiilor ce i-au fost 
conferite, arc obligația să rezolve 
contestațiile locatarilor cu privire 
la cuantumul sumelor la care au 
fost obligați ți poate acorda, în 
cazuri bine justificate, scutirea de 
plata majorărilor prevăzute. Dar, 
nu totdeauna aceste prerogative sînt 
utilizate în șederea respectării drep
turilor locatarilor, membri ai aso
ciației. Caz concret : Tudor Chiriac, 
at domiciliul actual în cartierul 
Aeroport Petroșani, str. Viitorului

(mo

nr. 39/1, avind serviciul la E. M. 
Petrila a locuit în cartierul 8 Mar
tie din orașul Petrila, blocul 44/2, 
din luna octombrie 1970, pîna în 
lună noiembrie 1971, cînd a fost 
transferat la I.P.G.M. Deva — sec
ția Bărbăteni. La data cînd a pri
mit apartamentul, din blocul 4 4, 
a depus suma de 430 lei — fond 
de rulment, necesar, așa cum pre
vede statutul asociației de locatari, 
pentru întreținerea și funcționarea 
instalațiilor comune, buna gospodă
rire a părților comune precum și 
a cheltuielilor pentru plata consu
murilor de apă, energic electrică, 
încălzire centrală etc. care se re
partizează pc locatari.

Incetîndu-i calitatea dc locatar 
firincipal prin schimbarea domiciliu- 
ui în Petroșani, Tudor Chiriac s-.t 

prezentat la asociația locatarilor din 
Petrila pentru a i se restitui suma 
dc 430 lei, cota dc contribuție la 
constituirea fondului dc. rulment. 
Dar, aici a întîmpinat o serie dc 
obstacole, iar pină la urmă, în loc 
să obțină banii solicitați a fost 
scos „dator" față dc asociație. Era 
norm.il să ceară lămuriri in acest 
caz ? Era. Tovarășul Nicolae Josan 
însă, împuternicitul asociației res
pective, a refuzat să dea vreo ex
plicație.

Un alt caz, iot de la Petrila. 
este cel semnalat de loan Ulici, 
cartierul 8 Martie, blocul 4.1/17. 
Deși nc aflăm în plină iarnă, arată 
acesta, locatarii din blocul amintit 
nu au nici căldură, nici apă cal
dă. Cauza ? Uncie defecțiuni la re
țeaua de alimentare, dar mai ales 
modul defectuos în care iși îndepli-

nesc sarcinile de serviciu lochiștn 
de la centrala termică.

Împuternicitul asociației, cu toa
te că a cunoscut și ainoaștc foarte 
bine aspectul, nu s-a achitat de 
sarcina ce îi revine în soluționarea 
problemei, pe deplin justificată.

La comitetul asociației locatarilor 
din Petrila au intrat in cursul a- 
nul-'i trecut, un număr de 61 re- 
clainații, care, dacă e sâ nc luăm 
după registru în care sint trecute, 
înseamnă că au fost rezolvate. Nu
mai că, realitatea demonstrează cu 
totul altceva: foarte multe din a- 
ccstea, nu sînt rezolvate. Dc pildă 
la blocul nr. 26, ap. 54, cartierul 
8 Martie, locatarul a sesizat că nu 
i s-a făcut reparația solicitată la 
instalația dc încălzire. In registrul 
echipei de intervenție pentru insta
lații sanitare și tehnice însă figu
rează că respectiva reparație a fost 
făcută. Și astfel dc exemple sc pot 
da. Cui folosește un asemenea stil 
de muncă, o asemenea concepție 
despre îndeplinirea sarcinilor ? In 
nici un caz unei bune activități. Cel 
mult la inducerea în eroare a celor 
chemați să ajute, ceea ce ni sc 
pare foarte grav.

Un rol important în desfășura
rea activității revine comisiilor de 
cenzori. Acestea, au importanta sar
cină dc a verifica cel puțin o dată 
pe trimestru, gestiunea asociației, 
eonscmnînd constatările făcute in
tr-un registru de procese verbale. In 
municipiul Petroșani, în general a- 
ccstc comisii au făcut verificări a-

re Malecon, frumoasa es
planadă a Havanei, la cițiva 
pași de parcul ..Antonio Ma
ceo", o macara gigant și ală
turi de ea o clădire parale
lipipedică (ajunsă deocamda
tă la 80 metri înălțime) stră
pung .cerul capitalei. Aici se 
construiește spitalul ..Centru 
Ilabana", cel mai mare și 
mai modern așezămint de 
sănătate din Cuba. Edificiul

Cornel HOGMAN

(Continuare In pag. a 3-a)
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alb va avea în faza finală 22 
de etaje și 102 metri înălți
me și va fi cea mai înaltă 
construcție din Havana.

Deși este vorba de cea mai 
nouă dintre clădirile capita
lei. ea are, totuși, istoria ei. 
Temeliile acestui edificiu au 
fost puse cu vreo douăzeci 
de ani în urmă, aici urmind 
să se înalte sediul Băncii 
Naționale a Cubei, un zgirie- 
nori cu camere și seifuri 
blindate, cu birouri luxoase 
și instalații speciale după 
ultimul model al tehnicii. 
După victoria Revoluției, gu
vernul a considerat că inves
tirea în continuare a unor

Victor STAMATE 
Corespondent al Agerpres în 

Cuba

(Continuare In pag. a 4-a)
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Poote că o să potă ciudat, 

dar atunci cind om pornit să-l 
caut pe Dumitru Deatcu, sau 
moi precis pe omul despre ca
re urma să scriu - olegereo fă
cută, se înțelege, moi mult sou 
mo> puțin intimplălor — n-o 
veom să știu că o primă rela
tare reportericească o voi culege 
din porteo oltuio, o veteranu
lui Ion Crison. maistrul atelie
rului, omul core îmi spusese : 
„experiențo imi do dreptul să 
afirm, că mai toți oamenii core 
iși iubesc meseria, in posiune, 
in trăire, pun tot ce ou moi bun, 
aso cum se intimplă și cu 
Deatcu".

L-am găsit Io strungorie, oș- 
tcptînd strunjueo unui tompon 
pentru 
50364. A copilărit intr-un 
din Oltenîo, se pore Timna, 
cum nu știe, după el or fi co
mună, chiar și profesionolo și-a 
făcut-o pe undevo pe aproape 
de sot, Ic Turnu Severin. Apoi 
s-o „stabilizat" oici. Pino să-și 
găseoscă locul potrivit - pen
tru că mai lucrose și la Cra
iova. un an sau doi — a tre
cut un timp bunicel. Cind imi 
vorbește despre el, fruntea oa- 

rideoză. iar intre cu- 
odunâ, co niște 

vii, amintirile. După

tenderul locomotivei 
sat 
a-

teomo că l-oș suspecta de in- 
suborn'd). Imi place, fiindcă 
mă pricep, adică sin! in matca 
meseriei, și moi ales că-i pot 
ajuta pe alții Noi avem aici 
foarte mulți tineri, o treime din 
cei aproape 500 de saloriați, 
o adevărată pepinieră. Dacă-i 
bună lăcâtușeria î In fiecare 
profesie poți fi cineva. Nu e 
greu să te remarci dacâ-li im
pui. Noi reparăm două loco
motive pe lună, am repara mai 
multe dacă n-om fi legați de 
alții, daco...

Privirile lui D. Deatcu zbooră 
pe deosupra mea, ca și cum 
ar traversa un continent. în
cep să cred in vocația lui de 
conducător, în miniatură bine
înțeles, un om, un șef dc echi
pă, un secretor dc partid, trei 
dimensiuni laolaltă, 
rezistență morală, 
calm, echilibru, o 
mă, perseverență, 
temeinice, încredere 
însuți, , 
toote aceste calități sint indis-

core cer 
stăpinire, 

voința fer- 
cunoștințe 

In tine 
promptitudine in gindire,

merio son la Lugoj, și osto 
e toată greutatea, de oio se 
muncește mai mult. Conștiința 
nu se cumpără cu bani. Lo noi 
cind un muncitor primește o 
lucrare ni» întreabă „cît imi dai 
pentru oslo ci „cind trebuie 
să fie gata ?** De altminteri 
părerea mea e că cei care se 
gindesc la ciștig, cu timpul se 
plafonează...

A tăcut. Ridică din umeri. 
Gestul se vreo detașat. Poate 
că Dumitru Deatcu e puțin 
prea sever, imi spun. Sau poa
te, omul din el o avut de su
ferit. Și totuși, D Deatcu, e un 
Iotă bun de familie, ore o fe
tiță în clasa o Vll-a, lo școa
la geacrolă, soția lucreoză la 
cooperativa „Unirea”. Atunci ? 
Atunci, de ce a tăcut ? Gin- 
durile rămin fără răspuns. O- 
mul de lingă mine nu-mi dă 
răgaz :

- Așa trebuie să-i creștem 
pe tinerii din atelier, demni, 
siguri de ei, sâ aibă persona
litate in viață, că miine ne vor

cheșă se ri 
tele ei se 
jgheaburi 1 
spusele lui, nu se moi socoteș
te tinăr, deși abia atinge o tre
ime de secol, și cînd ofirmă 
asta, ore probobîl în vedere ti
neretul care „iși așteaptă rin- 
dul".

Discuțio pare destul de ciu
dată. „N-oș vrea, dacă cș fi 
pus sa aleg, să fac altceva, de- 
cit ceea ce foc. Nu că aș fi nu 
știu ce specialist, lo virsto mea. 
(Lo virsto lui ? ! Asta-i bună !) 
Am învățat de mult să-mi con
solidez. să-mi cultiv aptitudini
le dar om moi invoțat și să-mi 
recunosc lipsurile". Abio avuse
sem timp să-mi dau seamo că 
este o fire clocotitoare, mo
bilă, omniprezentă, oferind toa
te garanțiile seriozității — un 
șef de echipă, ce moi ! — și nici 
prin gind nu-mi trecea că un 
astfel de om or putea avea 
răbdare să guste plăcerea unei 
discuții în vint. Așteptam o i- 
ritore pe chipul rotund, parcă 
onume dăltuit și așezat pe tru
pul mosiv. bine legat. Ateli
erul nu este numai un loc un
de se „repară" locomotive - 
cu aburi, bineînțeles - ci și o 
școală. O imensă școală a 
muncii, o demnității umone. 
In ceea ce il privește pe Du
mitru Deatcu, lăcătușul, ono- 
nimotul este destul de relativ, 
din moment ce este și secreta
rul comitetului de partid al 
depoului - 4 oni, 1965 — 1969, 
secretar ol organizației de par
tid nr. 4 — moi mult, echili
brul interior, sotisfocțio lui se
cretă, ore ca bază un suport 
moral trainic, sănătos.

Dumitru Deotcu se bucură, 
co om. de notorietatea de care 
se bucură un pianist in rindul 
melomanilor. Intreboreo este, 
și mi-o pun firesc, dacă „re
munerația’ morală o muncii pe 
care o desfășooră. acoperă zo
nele cele moi intime, ținind 
seamo de bogota experiență 
(nu numai profesioonlo), ci și 
de viață.

— Nu mă așteptam ! — măr
turisește el- E mult mai mult 
decît aș fi sperat vreodată. Cum 
să spun, este omenește să te 
bucuri cind ești apreciat, să 
dorești acest lucru, sâ aspiri, 
deși eu nu muncesc pentru asta. 
(O clipă citesc pe chipul lui

SA FII MINDRU
DE TINE,

DE TOVĂRĂȘII TAI!
pensobile muncii, deși lui 
Deotcu i se por lucruri obiș
nuite. otit de obișnuite incit 
imi mărturisește :

- Toate meseriile sint apar
te dacă îți dau satisfacție. A 
mea, a dumneavoastră, a mi
nerului. Mie imi place lăcătu- 
șeria. Dacă aș fi pus să aleg !... 
Cind vezi, după ce schimbi 
grupuri de roți, mecanisme de 
distribuție, langeroane, sau re
pari tenderele locomotivelor, 
cum spun, cind vezi din nou 
locomotiva ieșind in cursă, par
că simți cum te „umfli“, nu 
știu dacă comparația e nime
rită, te simți mindru de tine, 
de tovarășii tăi. Se pare că-i 
simplu... (Apoi, cu oorecore cir
cumspecție). Chiar dacă vor
bim adesea de o cointeresare 
materială, există in fiecare dintre 
noi, mă refer și la Andrei Des- 
pa, Pavel Maci, Nicolae Sirbu- 
lescu, multe nume ar fi de pus 
in evidență, spuneam că exis
tă, poate mai puternică, și o 
cointeresare socială. Locul un
de muncești nu este numai o 
sursă unde iți ciștigi piinea, ci 
și locul unde ți se asigură ca
litatea de proprietar. (II amu
ză replica Io care - sincer să 
fiu — nu mă așteptam : „Pro
prietar !“ Are dreptote). Mie 
nu-mi cere nimeni să rămin in 
depou și după orele de pro
gram. Și totuși stau atit cit știu 
că este nevoie de mine. De 
ce ? De ce - v-aș întreba - 
noi mai depindem „încă" de 
alții, roțile se strunjesc la Si

lua locul și să fie mai capa
bili decît noi. Aici cresc, de
vin maturi : unii din lăcătuși 
au ajuns mecanici, citeva nu
me, Simion Tătar, ton Mălaicu, 
poate și alții, cert este că ma
joritatea invațâ, la liceul seral, 
la cursurile de calificare, unii 
vor ajunge ingineri. Și asta e 
foarte bine. Ceea ce ne doa
re - afectat oorecum - este 
faptul că tovarășii de la mu
nicipiu, care răspund de pro
blema tineretului r 
îndeajuns toate 
neglijind depoul, 
nu-i bine. Nu-i 
nici tendința, ca 
solvirea liceului - 
se înțelege - să-și părăsească 
meseria și să treacă la mutat 
hirtii. Noi tindem, (scăpat de 
complexe), cel puțin ăsta ne 
este viitorul, să reducem pos
turile in schemă pentru mutat 
hirtiile, să-i deprindem pe ti
neri cu gustul muncii adevăra
te, asta ar trebui să facă și 
organizația U.T.C., să evolueze 
just valoarea fiecărui tinăr. 
Cind spun asta, nu-l scutesc 
pe secretarul U.T.C. - Ion Po
pescu — din depou. Nu, orga
nizația de partid are in aten
ție munca cu tinerii...

II privesc. Tăceam citeva mi
nute, apoi il iou din scurt, cu 
gindul de o afla daco munca 
de secretar al organizației de 
partid nu-l impovăreoză.

- Nu. (Sincer surprins și 
chiar contrariat de întrebare). 
Fac tot ce am făcut și pină

nu-și cunosc 
îndatoririle, 

, și asta 
i sănătoasă 
i după ab- 
- o parte,

acum. (Cu o adincă seriozita
te). Plus incâ cevo pe deasu
pra. (Pus pe șotii) Am citit 
undeva că înțelepciunea se 
obține din proprie experiență, 
nu din cărți. Te porți simplu, fără 
a arăta că știi mai mult, ostari 
filozofia vieții. Muncesc mai 
mult, asla-i ! O asemenea 
sarcină stimulează, dar și obli
gă...

Cu aceste cuvinte, Dumitru 
Deotcu s-o depărtai. L-om vă
zut coborind in conolul de re
vizie, sub locomotivo cu nr. 
50 364, căreia abia i se schim
base grupul de roți. Lingă co
losul de metal, oamenii, acești 
neobosiți făurari de sub cu
polele depoului, par niște pig
mei in miniatură. Miine, sau 
poate azi, 150 1008 , locomo
tiva care iși așteaptă rindul, 
va intra pe „mina” acestor oa
meni vrednici, demni in mo- . 
deslio lor.

Opresc un muncitor și-i cer 
un foc pentru țigară. Imi în
tinde o cutie de chibrituri dai 
eu refuz și ii prind mina no- 
duroosă, pe care sticlesc 
picuri de ulei și păcură, mi
na în care ține un rest de ți
gară de la care oprind. II în
treb ce mai face și observ că 
se miră ; nu știe ce să răs
pundă. După o frinturo de e- 
zitare, imi răspunde sec : Bine ! 
Apoi discutăm, spunem glume, 
ridem, și : „Deatcu ? După 
mine - iși rostește gîndul, Con
stantin Grosu, în depou de 17 
ani - este omul care își cu
noaște meseria, locul, un om 
cu o conduită de muncă, in 
viață, a cărui stea polară este 
idealul... Merită respect. Se a- 
piopie și Radu Hurtupon, un 
lăcătuș pirpiriu, dar vioi, tăcut: 
„Secretarul nostru iubește mun
ca și viața, deci întrebarea 
n-are sens. Eu lucrez aici de 
14 ani și ne știm ca meseriași, 
ca oameni ; e mare lucru să 
fi om, poate că d-aia ne res
pectăm, ne stimăm....... Și încă
un vechi tovarăș de muncă, Ion 
Mălaicu : „Nu poate fi pusă 
la îndoială demnitatea, corec
titudinea și mai ales omenia 
unui tovarăș ca Dumitru Deat
cu. E greu să găsești o unita
te de măsură pentru unul ca 
el. Eu sint, nu știu cum, mul
țumit că pot să fiu in preaj- 
mă-i". Adriana lacob. medicul 
depoului, adică unul din me
dici, imi istorisea printre alte
le : „...li apreciez lui nea Deat
cu, cinstea. Știu eu, nu mă pot 
defini.! Intr-o zi, venise un 
„abonat" la îmbolnăviri, și dis
cutam cu el, dindu-l exemplu 
pe Deatcu, despre care ii spu
neam cum vă spun și dumnea
voastră că, și bolnav, omul ăs
ta n-are astimpăr, il atrage de
poul, oamenii... Și replica n-a 
intirziat „Depinde cum te o- 
bișnuiești !". 
n-am înțeles 
cum însă..."

Asemenea 
meni rămin

modele de oa- 
săpote in memo

ria colectivelor de muncă, in
tra firesc in zestrea de valori 
a acestora, reprezentind fondul 
de aur care generează atitu
dinile înaintate, în consonan
ță deplină cu exigențele, cu i- 
deolul epocii noastre. Fapte, 
rezultate, acțiuni, iar dincolo 
de ele, ca autori competenți, 
oamenii. Oameni ai muncii, co
muniști, intre core numele lăcă
tușului Dumitru Deatcu se o- 
șeeză firesc și demn.

Dem. D. IONAȘCU

Timp
din schimbul doi

din
100
am
ani

Intrasem la autoservirea 
Piața Victoriei să cumpăr 
gr. salam. Am făcut bon, 
întins o hîrtie de 100 și
plecat să ridic marfa, uitînd să 
iau restul. Asta se întimpla di
mineața. M-am dus la serviciu, 
și. abia după-amiază mi am a-

dus aminte. Cînd am revenit se 
schimbase caserița.

Dar...
— Mi-a lăsat colega mea din 

schimbul de dimineață, acești 
bani. Ați uitat să luați restul !

Am vrut să-i mulțumesc și 
pentru moment, nu-mi găseam 
cele mai potrivite cuvinte.

Intr-o scară, la magazinul de 
distribuire a plinii din cartie
rul .Aeroport, la raionul de 
pîinc, vînzătoarea primea mar
fă. Amatorii de pîinc, îndea
juns de mulți, au format rîn- 
dul care s-a întins repede pî- 
nă la ușă. M-am așezat și cu 
la rînd cu gîndul că n-o să stau 
mult. A durat peste o orii. De 
ce ? Vînzătoarea număra plinea 
adusă de la fabrică ; în schimb 
alături, la iaurt și lapte, stă
tea vînzătoarea Și responsabila 
care n-aveau client i.

— De ce nu dați o mină' de 
ajutor colegei dv ?

— Ce vă interesează?
Mă interesa. In primul rînd 

fiindcă pierdusem o oră și mai 
bine, apoi fiindcă asemenea 
mie, zeci de gospodine, majori
tatea salariate, își pierduseră 
și ele timpul din cauza indife
renței celor care ar trebui să 
organizeze o deservire rapidă. 
Mai ales cînd există condiții.

— „Noaptea e un sfetnic bun !“ 
Iar de frig, ce să mai spun ?!£- 
Paznicii se-ncălzesc stind... 
Noi ne încălzim— furind...

...La inceput a tost mediul 
prielnic...

PRILEJ
In cunoștință dc cauză fiind, 

că lucrările dc reparații și reno
vări la sala de sport a Institutului 
de mine din Petroșani se tărăgă
nează nejustificat și că, atît în 
perioada conceperii „planului 
de acțiune" (admițind că și in
fractorii „lucrează" după un 
plan '.), cît și în timpul „des
fășurării acțiunii", reușita le 
Va fi asigurată de lipsa to
tală de supraveghere a „șanti
erului", Mircea Gaiță (condn- 
cînd autocamionul 31-HD-2248, 
proprietate a I.P.S.P. Li vizoni), 
însoțit de Viorel Olteanu și Va
sile Pctroi, îl „înzestrează’ pe 
ultimul cu două .transporturi"

(Urmare (lin pag. /)

mai mari — rămine, desigur, 
cea mai tulburătoare prin pu
ritatea ei, prin explozia dc vita
litate, prin clanurile nestăvilite 
și visele sale îndrăznețe. Fără 
această primăvară a vieții — cu 
bucuria ei de a trăi — maturi
tatea ar fi posacă iar bătrînețea, 
n-ar mai avea amintiri.

De aceea, orice răsturnare de 
sensuri, orice tulburare in ordi
nea firească a vîrstelor, in a- 
cest calendar al „anotimpurilor" 
vieții, poale fi dramatică, schim- 
bînd (nefavorabil) cursul firesc 
al unei vieți. Dintre toate, dra
ma copilului fără copilărie și a 
adolescentului fără adolescen
ță este cea mai zguduitoare. 
Căci fără cin tecul lor, maturi
tatea este ca vara fără pri
măvară i sterilă și uscată. Cău- 
tați, c'e pildă, in trecutul mizan
tropului copilăria sau adoles
cența lui. Nu lc veți găsi sau 
de le veți găsi le lipsește cin- 
tecul plinătății lor: 
vîrstelor,

Rîndurile de față 
tocmai o asemenea 
drama vîrstei tinere 
tecul ei...

★

cintecul

Purta încă fundițe 
număr de școală pe 
l-a cunoscut în casa 
I se păruse om cumsecade. A- 
tenl și amabil, îi cîștigase repe
de încrederea. Mai ales că era 
căsătorit și se afla la o vîrstă 
cînd cresc, pe la tîmple, florile 
albe ale maturității.

De aceea, poate, nici nu se 
gîndise, în acea după-amiază pri- 
măvăratică, să-i refuze invita
ția de a se plimba cu mașina 
la cabana din munte, unde lu
cra sora ei. Era, doar, drumul 
lui obișnuit, spre parchetul de 
unde încărca zilnic lemnele pe 
care le aducea, apoi, în depo
zitul din oraș...

...Se bucura, acum la întoar
cere și mai mult. Dincolo dc 
creste, scăpăla soarele. Din ca
bina mașinii, privea cu o bucurie 
nestăvilită, vîlvătăile halucinan
te ale amurgului în munți. Ve
dea, cu mirări în ochi, znteii 
dc piatră ce se ridicau înspre 
înalturi, chiar dc lîngă cabina 
mașinii. Vedea brazii semeți 
cum își rezemau fruntea de cer. 
Vedea ncaștîmpărul și jocul de 
oglinzi al apelor și le asemă
na cu ncaștîmpărul și bucuria 
vîrstei tinere.

In visarea ei dulce, cu gîndu- 
rile întoarse în ea, nici nu bă
gase dc seamă că mașina se a- 
bătuse din drum, oprindu-sc pc 
o cărare lăturalnică tăinuită de 
tufe. S-a întors spre el cu sem
nul întrebărilor în ochi. Apoi, 
cu cel al mirării : cine era el, 
de lingă ca ? Căci nu era el, 
cel de dinainte. Acela avea 

I privirea limpede și cu zîmbet

în păr și 
braț cînd 
surorii ci.

DE MEDITAȚIE
de cărămizi provenite din demo
lări.

Plata, pe loc : 200 Ici, pentru 
„serviciu", trec din buzunarele 
lui Vasile Pctroi in cele ale 
partenerilor de furt...

...A urmat, apoi, repetabilita-
tea infracțiunii—

Odată deschis fiind apetitul 
înfruptării din avutul obștesc, 
„proprietarul clandestin" al au
tocamionului 31-HD-2248 se în
toarce, a doua zi, împreună cu 
același „prieten", Viorel Oltcu- 
nu, și încarcă încă două auto
basculante pe care le plasează 
Măriei Daj pentru... 400 lei.

...Și ulciorul s-a spart !
Era firesc să se spargă ! Ori- 

cît ar fi de bine tichiile, infrac
țiunile. mai devreme sau mai

tîrz.iu, tot sini dale in vileag. 
Cuuzind prejudicii în dauna 
șantierului de construcții 
(cursele clandestine au fost e- 
valuate la 350 lei), inițiind și 
purticipind la un furi organizat
— cei trei infractori au fost tri
miși in fața instanței. Și — a- 
til pentru abuz, dc serviciu și 
furt (in cazul lui Mircea Gaiță) 
cit și „doar" pentru furt din «>- 
vutul obștesc (la care articol 
so... aliniază și ceilalți doi, Vi
orel Olteanu și Vasile Petroi)
— cei trei vor răspunde în fața 
legii,

...Dar, să vedem împrejurări-
le in care s-au produs infrac
țiunile...

De la începui să admitem <•«», 
dacă lipsa de vigilență in apă-

jucâuș in colțul gurii, cu-i lu
mina toată fața dîndu-i un aer 
de bunătate, prelungit și in ges
turi, cu care i-a 
din pi ima zi, îi 
de aci 
virea tulbure și lacomă; 
zîmbea, rinjea. Lumina bună
tății de pe față ii dispăruse. 
Mîinile întinse spre genunchii 
ei dezgoliți, i se păreau, acum, 
niște labe mari și păroase. Nu 
mai avea chip de om, ci de 
brută. O brută ațîțată dc pofte 
lubrice, gîfîind și rinjind, ce-i 
sfîșia veșmintele și se răsturna 
peste ea — încremenită de 
scîrbă și spaimă — așa cum 
pentru o clipă doar, vedea prin 
geamul mașinii răsturnindu-se 
din înalturi zmeii de piatră și 
brazii cei falnici...

a cîștigal încă 
încrederea. Cel 

cum, era altul: avea pri- 
nu

CÎND
GLASUL
OMENIEI
TACE...

...De atunci, a început coșma
rul ei. De atunci, de cînd s-au 
răsturnat în ea, ca stîncile și 
brazii, rosturile vîrstei, sensul 
vieții ei. Dc atunci, i-a murit 
pubertatea, înainte de a i se 
naște adolescența. De atunci, ea, 
n-a mai auzit cîntecul acestei 
vîrste. Căci de atunci este fe
meie și mamă. Mama copilu
lui, al cărui tată este o brută, 
un hoț al adolescenței și pri
măverilor ei. El care, Icpădîn- 
du-se do acest copil — rod al 
nevinovăției și violenței — nu 
vrea să audă nici glasul sînge- 
lui și nici pe acela al omeniei, 
ascunzîndu-se ori de cîte ori
te căutat, ca fiara vizuinelor.

...Dar cupa suferințelor ei nu 
s-a umplut încă. Acum, în cel 
mai greu ceas de răspîntie al 
vieții sale, au părăsil-o și pă
rinții. Fără drept dc ape). Au re
pudiat-o dintr-o prejudecată: co
pilul este crescut pentru părinți, 
c proprietatea lor. Societatea cu 
drepturile ei, nu intră în acest 
calcul a) egoismului. Repudie
rea devine astfel o chestiune 
particulară și o formă a dreptu
lui de corecție. Ei ignoră un a- 
devăr simplu i sînt suferințe

es-

rarca avutului obștesc n-ar fi 
fost prea vădită și prea... ten
tantă, in mintea lui Mircca 
Gaiță (pentru că, presupunem, 
cl e principalul vinovat) n-ar fi 
încolțit — „rodind" vertiginos
— intenția .escaladării" legilor 
statului. Și, dacă lipsa de pe 
„șantier** a materialelor sustra
se ar fi fost observată urgent
— a doua zi dimineața — a- 
ceasta, presupunind, bine-nțe- 
Ics. că cineva totuși ar mai fi 
trebuit să lucreze pe acolo ! — 
cei doi nu și-ar mai fi permis 
să viziteze a doua oară locul in
fracțiunii... Și, ar mai trebui 
să știm, de cind își arogă 
Mircca Gaiță dreptul de a folosi 
„mașina" întreprinderii în sco
puri „ix-rsonalc" ? Acționînd cu 
siguranță și fără teamă, el a 
mai dovedit că posedă deja 
o... experiență in această di- 
recțir Nimeni nil l-a contro
lat ? Nimeni nu i-a atras aten
ția vreodată, observindu-i „a-

care, dincolo de anumite limi
te, nu umanizează ci inrăiesc. O 
sancțiune — mai ales cind este 
nedreaptă — nu convinge, nu 
îndreaptă, căci ca nu ajunge la 
conștiință.

In cazul dc față, tînâra nu a 
greșit cu nimic. A fost victima 
unei brute. Verdictul părinților 
— care după ce i-au dat viața, 
azi i-o refuză, repudiind-o — 
este nedrept și inuman. Cu a- 
tît mai inuman cu cît. înainte 
ca societatea să intervină in 
ajutorul mamei și a copilului — 
de două ori părăsiți — s-au 
găsit oameni dc omenie (fami
lia unui pensionar) să-i acorde 
sprijin. Un sprijin rupt de la 
gura lor, din puținul pe care-1 
au, dar și din plinul inimii lor 
generoase. Cîtă măreție, cîtă 
frumusețe morală in gestul lor, 
al unor .străini" ' Și ce lecție 
usturătoare dc omenie, dală u- 
nor părinți care au uitat, pe
semne, că intoleranța morală 
față do copiii lor este ca însăși 
imorală.

Peste glasul sîngelui este gla
sul omeniei. Și dacă acest glas 
nu este auzit, peste cl este po
runca tunătoare a legii. Căci să 
nu se uite, nici măcar o clipă: 
cînlecul vîrstelor nu trebuie 
scris cu lacrimă.

★

Omenia românului nu are ni
mic din spiritul de paradă al 
filantropiei. Ea aparține orga
nic sufletului românesc, prin in
tima lui conviețuire cu natura
— care l-a făcut poet și filozof
— prin aspra și îndelungata 
sa istorie — care l-a făcut în
țelept. Din această fericită fu
ziune, s-au născut cumsecăc’e- 
nia, setea de dreptate și dra
goste față de semenul său.

Tot ceea ce tulbură acest i- 
nextricabil echilibru moral, nu 
poate fi decît năpastă sau ne
trebnicie. îngăduitor cu prima, 
este neiertător cu cea de a 
doua. „Și-a mîncal omenia", de
vine astfel expresia disprețului 
colectiv.

Intr-o asemenea concepție de 
viață, omenia — această fuziu
ne caldă de substanță umană, 
în care fiecare se simte respon
sabil pentru fapta lui și, deo
potrivă, pentru fapta celuilalt
— capătă valențe noi : ea de
vine expresia solidarității uma
ne, a spiritului colectiv, ce dă 
glas regulii „toți pentru unul și 
unul pentru toți".

„Proba de foc” a comportării 
noastre, omenia capătă, în con
dițiile societății noastre socia
liste dimensiunea ci reală : a- 
ccca de cerință morală funda
mentală a conviețuirii sociale...

Neomenia nu este în firea 
noastră. Să smulgem deci, din 
rădăcini, această buruiană rea. 
In marea noastră familie so
cialistă, ea nu arc ce căuta. Căci 
„neomul** nu este decît pe ju
mătate OM !

vintul" de nestăvilit înspre „îm
prumuturi* oprite de lege ? 
Poate că nimeni!

Era prea convins — și aceas
tă convingere sîntem siguri c-a 
transmis-o cu ușurință și celor 
doi coautori la furt — că toate 
atuurilc reușitei fără dificul
tăți sînt de partea lui ! Au 
fost prinși pentru că somnul vi
gilenței n-a fost, totuși, total. 
Au fost prinși pentru că tre
buia să fie prinși. Pentru că a- 
ceasta e „soarta" infractorilor... 
Dar vor putea fi convinși acești 
oameni — dincolo de obliga
toria înțelegere a strictei litere 
a legii — că nu împrejurările, 
mediul prielnic i-a determinat 
să calce legea, să mărească nu
mărul infractorilor ?

Faptele sînt fapte, furtul e 
furt, și trebuie să-și găsească 
răsplata. Dar laptele iui sint, 
oare, și prilejuri dc meditație?

Noi credem că da !
V. T.

Obsesia j
.1“ jii fost coleg cu care > 
î mai intilnesc din cind in I

locali- | 
itilnim I 
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I
rostește sufi- n 
întrebare de- | 

................;|

I
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Ani un fost 
mă mai ii 
cind. Și, ca toți oamenii care se 
văd rar, aflindu-ne in l 
lăți diferite, cind ne intilnim 
primul lucru de care ne a- 
ducem aminte este acela că 
între noi a existat întotdeau
na o nepotrivire in ceea ce 
privește viziunea asupra lu
mii, Optica asupra rostului și 
existenței noastre. Ne inlii- 
nim, deci, destul de rar, ne 
salutăm cu complezență, du
pă care amicul rostește sufi
cient de sec, o îi A
veniră suficient de banală: 
.Ce mai Iaci ?'

După acest „ce mai faci* 
ai prietenului meu, urmează 
cea de a doua inevitabilă 
banalitate : .Hai, nu vii la o 
bere ?“ Refulind .neavenite
le amintiri", folosesc prilejul 
in speranța că voi reuși să 
reîncălzesc relațiile de odini
oară cu amicul, și, accept I
ini'it.afin Aiiinc In “invitația. Ajuns la un colț " 
de masă, accept chiar și me- 8

I Uitările amicului asupra . 
■ cursului vieții sale care, după |l 
I cum m> le relatează el, a lu- n 

at o întorsătură cit se poate |
I de fericită. „Nu mai sint o- ■> 
I cela in care să lovească toți.-, I 
Icare să înghită observațiile ? 

tuturor . .....
■ nă". Asta-i .'
I mis să-mi căleați demnitatea.

IAcum, am scăpat de voi...”
Cunosc povestea, pentru el 

devenită obsesie. Mu numă-

Iram și eu printre cei care, 
in perioada cind am

I legi, admonestind j___ ...
J devenite proverbiale ale a- 
■ micului meu, mi-am permis 
I să-i .zgindăresc* nu o (lată
• demnitatea. II las insă să-și I verse focul„Ce, ăla să mă 

critice ?! Dar cine-i el ?

I nulitate ' Pe cind eu, 
vezi bine, m-am

Itre toți, sint deasupra 
tră*.

II ascult plictisit, 
I să-mi reproșez nimic. 
I potrivă, mă bucur iu 
Imea că nu mai am ocazia, 

udică nu mai e nevoie s~ 
| calc demnitatea lui de .om 
I Juns’, de mai știu eu ce. Poa- f 
I te o fac alții, dacă e cazul *’ 
Iji dacă are vreun rost. Mă | 

bucur, adică, pentru f

Ică ni s-au despărțit dre 
rile. Intr-adevăr amicul

I transferat tocmai pentru
I era deficitar la ceea ce se 

cheamă demnitate — a a,
I într-un. loc mai ferit,
• in mai mică măsură este e.r-
I pus să fie „lovit" de toți...
I Ne despărțim ca de ati- 

tea ort, ca vechi amici, ca
I foști colegi, fiecare cu ale 
Ilui: el. tot obtuz in c

lui. eu resemnat, cu neaiun-

I șurile mele...
Dar, ultima oară, inaiuh de 

despărțire, am avut un mic I dialog, cu amicul, un schimb 
de vorbe care m-a jăcut să

■ tresar :
I — Apropo, știi că imi iuu
! mașină ?

.oamenilor de duzi- I 
a-i ! Toți v-ați per- • 

.......................... I

I
ei care, . 
i fost co- I 
purtările

I 
ma . 
,.?l

I 
lore | 

">im- n

I

uite. 
,ales" ain- 

foas-

ca

faptul j 
inima- I

-I
sc I ajuns I 

unde j

u 

cu ale I 
obsesia |

I
I
I
I
I
I
I 
I

— Felicitări, i-ani spus.
fâ<ă nici o invidie.

— Dar tu ? Tu ce Iaci,
nu-ți iei ?

— Nu, i-uni răspuns fără
jovăialâ.

— Cum! Nii te pindești
eă vei ajunge să-ți crească 
copiii și te cor întreba : „Ta
tă, nenea cutare (și aici ami
cul meu, de obicei adus din I 
spate, și-a bombat pieptul) I 
are o ntașinâ nou-noufă, iar | 
tu nu ai ? După care a adău- | 
gat dojenitor:

— Ei. spune tu, nu te mus- I 
tră conștiința 1 Păi ce fel de • 
om ești ? I
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Adunări generale ale oamenilor muncii Prestigiul 
organizației

Anul celei mai înalte tensiuni
pentru colectivul șantierului

Adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii 
dm cadrul Șnn ti evului 71 C.F. 
Petroșani a analizat activitatea 
desfășurată de conducerea și 
saiariații șnntiei uiui in anul 
19T1 și a jalonat sarcinile rolei 
tivului pc 1972.

Anul 1971 s^a încheiat cu un 
bilanț poritiv, realizindu-st' o 
produdic peste plan dc peste 
'•00 mii lei. o creștere a pro
ductivității muncii față de sar
cini dc 4 la sută și economii 
totale ia prețul dc cost dc 499 
mii lei. La aceste rezultate bo- 
cate au contribuit toți sa.ariații 
șantierului, cvidențiîndu-sc Io
ni] fruntaș Refaceri (uncie, con
dus de ing. loan Nemeș și 
brigăzile conduse de Stan Ghe- 
orghe. Simjon Puruș, Ion Bu
reau, Mihai Kiss. Vasile Boca. 
Eugen Mihalachc. Ion Diunitra- 
na. Ion Necula. Constantin Tu
fiș și Ion Parșucâ.

Informarea prezentată dc că- 
tre ing. Radu Zabulîcâ, direc
torul șantierului, a fost urmată 
dc dezbateri fructuoase, tema 
principală dc discuții constitu- 
ind-o condițiile tehnice și de 
organizare necesare a fi înde
plinite în acest an, an de vîrf 
în activitățile șantierului, an în 
'•arc mare parte din linia ferată 
Elliași — Petroșani — Simeria — 
Mintia va fi predată montori- 
lor pentru electrificare.

S-a reliefat exigența cu care

sini privîk* dc oamenii șanti
erului aceste sarcini, discuți
ile critice evidențiind în spirit 
"ritic neajunsurile care există 
ta loturi Defileul Jiului preia 
50 la sută din sarcina șantie
rului din acest an și tot aici 
se înregistrează aproape n du- 
olare a producției față dc anul 
trecut : tic nccen s-a pus proble
ma unei mai bune vprovi/io- 
iftri cu unelte și utilaje, mai 

bunei organizări a producției, a 
unor mai bune condiții dc trai 
pentru saiariații lotului.

Numărul mare dc comprcsoo- 
re din dotare, defecțiunile dese 
c survin la cele existente, nu 

satisfac necesarul dc aer com
primat. Totodată din cuvîntul 
șefilor dc lot Emil Șoltuz și 
Ion Nemeș, a șefului dc brigadă 
loan Necula și a muncitorului 
minier Petru Abaloșei, a reie
șit existența unor greutăți în 
repararea perforatoarelor și a 
ciocanelor dc abataj, coca ce 
reclamă sprijinul unor unități 
miniere din municipiu, șantie
rul fiind lipsit de ateliere spe
cific reparației acestora. Dota
rea cu unelte a echipelor de 
fierar-beton iști și a celor dc 
dulgheri este de asemenea ne
satisfăcătoare, au arătat Nico- 
ae Tufiș. Ion Mangu și Nico- 

!ae Brîndușescu.
Exprimat pregnant in discu

ții, s-a cerut crearea tuturor 
condițiilor de muncă, a unei

depline securități a angajaților. 
Trebuie întărită disciplina și 
îmbunătățit sistemul dc sem
nalizare a) trenurilor pentru a 
evita posibilitățile dc acciden
tare prin suprapunerea muncii 
constructorilor cu a circulației 
trenurilor.

Pentru crearea condițiilor dc 
lucru și asigurarea unor condi
ții de < uzare și alimentare îm
bunătățite pentru cei dc la lo
turi, se cere o creștere a con
tribuției conducerii Șantierului 
71 C.F. Petroșani, o creștere a 
sprijinului dat dc Grupul dc 
șantiere C.C.F. Turna Severin 
și al T.C.C.F. București.

Prin cuvîntul lor. responsa
bilii de compartimente și-au 
exprimat hotărirca dc a realiza 
integral sarcinile pc echipe, lo
turi. șantier. cerînd totodată 
atenție sporită aprovizionării, 
asigurării celor necesare și rea
lizării sarcinilor.

Colet tivul Șantierului 71 C.F., 
cunoscîndu-și îndatoririle, va 
găsi măsurile operative organi
zatorice. de dotare, aprovizio
nare și deservire care să asi
gure o depășire a sarcinilor 
precum și angajamentelor des
prinse din răspunsul dat che
mării la întrecere lansate de 
Grupul de șantiere Valea Jiu
lui.

A. HOFFMAN

(Urmare din pag. I)

tineri cu o compmtarc exempla
ra 'j lacul de muncii dc-pic • j- 
ic maiștrii Iar nc-ati vorbit ai 
cuvinte elogioase. Dcapn- acești 
uncii nm mai 4l1.ii «ă c si
tuează in fruntea .uțiuniloi or
ganizației dc tineret. Atunci and 
intr-tina din duminici brigada dc 
siningari a organizat n acțiune 
de munca patriotică, tinerii au 
răspuns cu pasiune. S-a lucrat in 
tra schimburi, conlccționindu-se 
in al ara sarcinilor de plan piese 
in valoare de peste 10 mii Ici. 
Asemenea ale - ni s a relatat 

vor deveni o oliișnuință in 
viața j munca biigizii dc sinin
gari.

Nu sini mai prejos mei tine
rii din lutgada lut Ion Uil’ă- 
leanu caic au în răspunderea lor 
pompele dc alimentare cu aer și 
apă ale preparației. Băieți, until 
$i imul, răspund la apel gata dc 
orice acțiune, ața fiind Ștefan 
Surdu, Ioan Mâturar, Viorel 
t.uga, Nicolac Monoi, Vacile 
l lilecan.

Am urcat apoi la cota 16 a 
preparației tinde i-ani găsit la 
..înălțime" pc tinerii dc la în
treținerea mecanică din brigada 
maistrului Sigismund Gbnczi.

— Băieți harnici, îți lac cum 
trebuie datoria... ne-a spus țe
lul brigăzii. Nemotivate sau in- 
tirzieri ? Nu țtim cc-s astea. 
N-am auzit I

Nc-a impresionat in nmd plă
cut dorința acestor tineri dc per- 
Iccționarc. Majoritatea urmează 
cursurile serale la liceu, unii la 
Insriuitul dc mine prcgăi indu-re 
să devină subingincri, alții ingi
neri. (ăi toții iți îndrăgesc me
seria, fiind exemple grăitoare ca
ic prin munca rodnică ce o des- 
lățoară ridică prestigiul organi
zației din care fac parte.
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Noutăți în comerț
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42, zile ramase

I \ I \ I Xîl \ I I

1903 - S-a născut Hie Pin
lilic, militant de scamă al miș
cării muncitorești (m. 1940);
1947 - A murit inatcniaticia- 
nul Nicolac Abiamcscu (n. 
1884); 194 5 A fost creat 
( onsiliul ( enttal al Sindicatelor 
din Albania: 1650 \ murit
filozoful francez Rene Descartes 
(n. 1596); 1972 — Arc loc Con- 
grcsal al XX-lea al P.< . din 
S l \. (11 -14). 1972 < on
Icrință mondială împotriva răz
boiului din Indochina (Ver
sailles: II—13).

mergem

( ONI1 RIN |A 
tenia : 1 armarea limbii și a 

pnporulnt român. Vub.m. 1 a 
ura 18,30 in sala dc ședințe - 
< I I NOI IN I EGISI A |IA 
MUNCII. Expunere asupra legii 
privind încadrarea și promova
rea in muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat. />- 
inia. I a ora 17,30 - I XI’IJ 
NF.RE <ii tenta : l ocul și rolul 
■'imului in procesul dc muncă 
în condițiile moderne. I.onea. 
I XPl XI RE \ Răspunderea 
părinților în educat

l_a depozitul dc materiale dc 
ronstnicții al O.C I . produse 
industriale Petroșani au s'»it 
ieri 3 COO bucăți plăci ondulate 
din azbociment la dimensiunile 
dc 638/1 200/4 mm, cu coamele 
și cuiele speciale aferente. Mtih 
mai ușoare, mai economice (cca. 
14 lei bucata) șt mai durabile 
dccît țigla, plăcile ondulate din 
azbociment -ini recomandate 
pentru acoperirea caselor, jiraj- 

drpcndințelor și a altor

și dntecclc lui 
Anton Pann; 21.00 Revista șla
gărelor; 21.30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22.10 Con
cert dc scară; 22,55 Moment 
poetic; 23.00 Concert <Jc seară; 
24.00 Buletin de știri; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

FILIM
l’l IROȘAN1 

brir Vinovatul 
Hrpublua: I CO de dolari pen- 
........ if; l'l I RII \ Cortul ro 

țu. seriile 1-11: I.ONEA — 
7 Noiembrie : Începutul; .Mine
rul: Romco și Jtilicia, seriile
I II. AN1NOASA : Doamna 
dc pc șine; J.IJPENI — Cultu
ral. Mihail Strogoff; BARBA-
II Ni : Pica mic pentru un răz

boi așa dc marc; IJRICANI : 
Semnale pc drum.
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(Si

Organele 
asociațiilor 
de locatari

(Urmare din pag 1) 

mănunțite. in ce privește modul 
cum au fost folosite fondurile bă
nești și mijloacele materiale ale a- 
sociapei locatarilor. Și aici însă, se 
■pot semnala cazuri. în care s-a 
muncit ncsatisfăcător. ca dc exem
plu Lupcni. Vulcan. Pctrila. Un as
pect, destul dc neplăcut, a putut 
fi intilnit în cadrul asociației lo
catarilor nr. 1 cartier Aeroport. 
Neplăcut, nu in sensul unei inac
tivități ci în sensul constatării u- 
nor cheltuieli neeconomicoasc și ne- 
justificate. La ultima verificare pe 
irimestrul IV 1971, comisa dc cen
zori amintită (președinte loan Mo
rari») a găsit o serie dc nereguli fi
nanciare. cheltuirea sumei de cca. 
■31 000 lei pentru confecționarea ți 
aplicarea unor numere de material 
plastic pe ușile apartamentelor - 
inițiativă care aparține tovarășei 
Maria Latkulic, președinta asocia
ției — efectuări de plăți nejustifi- 
catc din gestiunea asociației pentru 
lucrări nesolicitate de locatari, fără 
utilitate, ce nu contribuie cu nimic 
la sporirea gradului de confort sau 
folosirea părților ți instalațiilor co
mune. Asemenea nereguli sesizate de 
locatari in cadrul adunărilor gene
rale ce se desfășoară în prezent 
pe blocuri, constituie suficiente do
vezi pe baza cărora, să se treacă 
hi vihor la o muncă de n’rvcl spo
rit. Succesele anului 1971 pe linia 
bunei gospodăriri și conservări a 
fondului locații' de stat, bazate pe 
«i conlucrare rodnică a acestor or
gane cu comitetele de cetățeni, de
putății și organizațiile obștești con
firmă multiplele posibilități și re
surse pentru obținerea unor rezul
tate mult îmbunătățite.

Aspectele negative semnalate tre
buit să constituie învățăminte dc 
care să ținem cu strictețe seama.

In curind vor avea loc adună
rile generale anuale ale asociațitlot 
dc locatari. In vederea acestui c- 
veniment, este necesar ca fiecare 
comitet, fiecare comisie de cenzori, 
să se prezinte în fața locatarilor 
cu dări de scamă întocmite pc ba
za unei analize temeinice in spirit 
critic ți autocritic, la un nivel ri
dicat de răspundere fața de înde
plinirea atribuțiilor. competențelor 
ți îndatoririlor stabilite prin lege.

Realizarea întocmai, în timpul prevăzut
(Urmare din gag. 1)

te deservește. Maistrul — mi
nier. respectiv, mecanic — sa 
facă preluarea zilnică a Intră
rilor executate dc echipele de 
deservire pentru a putea apre
cia cu exactitate, cu corectitu
dine. eforturile depuse avind 
drept țel realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan. In momentul 
dc față acest lua u nu sc mani
festă decît foarte sporadic. Toa
te echipele de aprovizionare ar 
trebui, după părerea mea, să 
primească muncă in acord, să 
fie legate concret de cantitățile 
de material, pc care le au dc 
transportat. In prezent unele 
sînt, altele nu. Succesul genera
lizării nu-1 văd. insă, în afara 
urmăririi conștiincioase a rea
lizărilor dc către oamenii desti
nați să facă aceasta.

— Un șef dc brigadă inii 
spunea, nu de mult, că 
„de-ar funcționa, ca pe 
roate, rnalcrialu' și meca
nica—’

— Da, in problema organiză

rii reviziei și a întreținerii uti
lajelor, se pot releva cel pu
țin două ipostaze: aceea a de
fecțiunilor provocate de monta
rea necorespunzătoare, și aceea 
a întreținerii utilajului de că
tre brigada ‘însăși. Nu o dată 
oamenii formației lasă să se a- 
dune murdărie pe lingă motoa
re, pe lingă scocuri și iată că 
materialul mărunt se antre
nează pe dedesubt, totul se blo
chează la un moment dat, lan 
țul se rupe, se pierd atîtca 
minute prețioase. Ar mai fi și 
aspectul întreținerii lucrărilor 
miniere unde sc află montate 
utilajele i sînt locuri unde trans
portorul e împins de armături 
din cauza presiunilor exercita
te, sau alte stări asemănătoare. 
Se cuvine să amintesc că există 
o holărîre a Consiliului oame
nilor muncii de a se analiza, din 
această lună, folosirea judicioa
să a efectivelor de electro-lăcă- 
tuși în funcție dc gradul de me
canizare, de specificul lucrărilor 
care se execută în limitele sec
toarelor. Cei în drept vor tre
bui să cunoască in permanen

ță programul de lucru pentru 
echipele dc clectro-lăcătuși, încă 
înainte dc începerea schimbului, 
pentru a li se trasa acestora 
sarcini precise, concrete, dc 
muncă pentru cele 6 orc, și care 
să fie onorate întocmai. Sc cerc 
mai multă preocupare pentru 
creșterea pregătirii profesionale 
a cadrelor in această direcție, 
căci avem de-a face cu utilaje 
complexe, scumpe, care trebuie 
să se dovedească productive. 
Apoi, sc simte nevoia dc mai 
multă conștiinciozitate din par
tea oamenilor care au in grijă 
dotarea : munca educativă în 
acest sens sc cerc intensifică.

Conducerile unităților minie
re sub îndrumarea organizați
ilor de partid, cu sprijinul or
ganizațiilor de sindicat și U.T.C., 
sînt chemate să-și aducă un a- 
port mai substanțial in crea
rea unei puternice opinii dc 
masă împotriva oricărei mani
festări dc neglijență, de delă
sare in activitatea de marc răs
pundere privind revizia și între
ținerea corespunzătoare a utila
jelor și instalațiilor din dotare.

DUMINICA 13 FEBRUARIE

Conform H.C.M. nr. 2394/1952, 
în cazul cind, în mod temporar 
nu se poate asigura salariaților 
spațiu] locativ în localitatea 
unde se află sediul unității in 
care lucrează, unitatea poate 
suporta din fondurile sale su
mele necesare pentru transpor
tul salariaților care domicilia
ză în alte localități situate la 
distanță de 5—50 km, fie cu 
mijloace proprii ale unității, fie 
prin plata abonamentelor pe 
calea ferată clasa II-a, sau a- 
utobuze ale întreprinderilor de 
stal pentru transport in comun. 
Acolo unde există C.F.R. și a- 
utobuz. abonamentele se acor
dă pentru mijlocul de transport

ÎN LEGĂTURĂ CU TRANSPORTUL SA-

LARIAȚILOR CARE DOMICILIAZĂ ÎN ALTE

LOCALITĂȚI DECÎT SEDIUL UNITĂȚII

UNDE MUNCESC

care costă mai puțin. Prin lo
calitate. se înțelege comuna, 
sau orașul determinate din 
punct de vedere teritorial-ad- 
ministrativ (care au consiliul 
popular).

Unitatea poate suporta plata 
abonamentului numai pentru 
saiariații care au salariu] brut 
de încadrare de pină Ia 1 000 lei 
lunar. Majorâriile de salarii in
tervenite în urma aplicării 
H.C.M. 914/1968, nu influen
țează asupra aplicării H.C.M. 
nr. 2394/1952 în sensul ca, sa
iariații care la data aplicării

noului sistem de salarizare be
neficiază lega] de abonamente 
gratuite de transport, pot bene
ficia în continuare de aceste 
drepturi, chiar dacă, în urma 
aplicării jioilor salarii tarifare, 
depășesc plafonul de 1 000 lei 
lunar.

Prin circulara Ministerului 
Finanțelor nr. 275137, din 4 sep
tembrie 1953, se fac unele pre
cizări referitor la aplicarea 
H.C.M. nr. 2394 între care și 
aceea că pentru saiariații cu 
calificare inferioară, care se 
pot angaja pe plan local, nu se

I §
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ș 
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CASA DE. CULTURA 
PE TROȘANI, l a ora 17. sala 
mare. CÎNTAM PATRIA Șl 
PARTIDUL — concurs al for
mațiilor artistice ale școlilor pro- 
lesionale. La ora 19, în sala nii- 
ă - I \( K I OEI DU Ml 'l 

CAI.A. Simfonia românească 
secolul trecut.

Programul

4" Petroșani i nr.
• • 7-

14—20 ; Car- 
deschisă în-

III

l-a
tc-

CLUBURI, lupeni.
ora 19 — EXPUNERE cu 
ma : Luptele dc la Grivița 
1933. Anitmasa. In sala mică,

Republicii — 
minica intre 
tier Carpați,
■ re orele 7—21,30, duminica 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7.30—15,30, iar marți, 
joi șt sîmbătă între orele 
7.30—12.30: 16—19.

@ informații utilitareI
Z/Z//Z///ZZ///Z////Z/Z////////////Z////////////////Z///////////ZZ/////////Z///

Răspundem
celor ce

ț laroslava Moroszkanicz, 
Paroșeni. Referitor la nemul
țumirea dv. în legătură cu fap
tul că vj 6-a vîndut de către li-
bră
tea
loci inței'
gorescu, fără planșele necesare,
conducerea Centrului de libră

■ia din orașul Uricani car- 
„Broderîi pentru decorarea 

— de Elisabeta Gri-

rii Deva ne face cunoscut, în 
rezumat, următoarele : Puteați

justifică acordarea abonamen
telor de transport.

In mod excepțional, în con
formitate cu H.C.M. nr. 789 din 
16 aprilie 1969, saiariații unită
ților miniere subordonate Mi
nisterului Minelor, Petrolului 
și Geologiei, care nu beneficia
ză de gratuitatea transportului 
conform H.C.M. nr. 2394, pot 
primi abonamente pe mijloace 
de transport în comun, pe dis
tanța de 5—60 km, plătind 30 
lei lunar din costul abonamen
tului, diferența pînă la costul 
integral suportîndu-se de uni
tate ; in cazul cind costul abo
namentului este mai mic de 30 
lei saiariații își suportă singuri 
costul abonamentului.

Aceste avantaje se acordă pe 
măsura asigurării condițiilor 
de încadrare în indicatorii de 
plan aprobați și numai acelor 
salariați din unitățile miniere 
care, nu au absențe nemoliva- 
te. sau alte abateri de la disci
plina în muncă.

8,15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii.

10.00 Viața naiului.
11,10 Sâ înțelegem muzica. 
12,00 De sirajă patriei.
12,30 Emisiune in limba maghiară. 
14.00 Spori. Hodtci pe gheată : Ro

mânia — R_ P. Chineză. În
registrare de la patinoarul ..23 
August". .Schiul pe înțelesul 
tuturor" (emisiunea a V-a). 
Marele Premiu de sărituri 
din cadrul concursului hipic 
internațional de la Berlin — 
manșa I.

16 p0 Postmeridian.
17,50 Film serial pentru ținem: 

Planeta giganților.
18,40 Cânt și joc dc bucurie. Neste

mate din j'oklorul muzical și 
coregrafic al diferitelor zone 
folckirice ale țării. Iți dau 
concursul : orchestra populară 
a RTV. cdtipa de dansuri 
și formația dr tamburași ai 
ansamblului aniaic ..Bana
tul" din Timișoara, ansamblu) 
Casei municipale dc cultură 
din Arad, ansamblul „Chin
dia" al sindicatului grupului 
industrial petrochimic din Pi
tești. ansamblul „Harghita" 
al (ionsiiraltu județean sindi
cal Harghita, ansamblul lol- 
doric .Pandelașu!" al jude
țului Constanța, formația dc 
dansuri a sindicatului U.I.L. 
din Bixad, județul Satu Mare 
ți ansamblul ,JMugurcl“ al u- 
zmtlor „Electropuiere" din 
Craiova.

19,20 1 DOI dr ;eri. Aventurile lui 
Pehavik.

19.30 Telejurnal.
2O.OO Reportajul sâptăminii. Ziua 

în care se sparg ghețurile. Re
portaj despre Delia și oame
nii ei.

20,20 Film artistic : Pasărea Phoe
nix. Cu James Stewart, I lardy 
Kruger, Peter Finch, Ernest 
Borgninc, Christian Margu- 
and, Arthur Kennedy, Ri
chard Autenborough.

22.40 Telejurnal. Sport.

LUNI 14 FEBRUARIE

15,30 Ixcții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. Tăierile in 
uscat la vița dc vie. Orga
nizarea producției ți a mun
cii în lcrmdc viticole.

16,30—17,00 Curs dc limba rusă. 
Ixcția a II-a — reluare.

17f35 Deschiderea emisiunii.
17.40 Ij volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18.40 Avanpremieră.
18,45 EcranuL
19.10 Noutăți cultural-anisticc.
19,20 1 COI de seri. Aventurile lui 

Prhacik.
1930 TelejumaL
20.10 Reflector.
20,25 Teatru foileton : „Muțaunii** 

— după trilogia lui Barbu 
bictanescu-De’.avrancca. Epi- 
xxi'.il al 11-lea: Topirea ză
pezilor. Distribuția Ștefan 
irl Marc — Teolil Vâlcu; 
Doamna Maria — Dina Co
cea; Oana — Silvia Popovici; 
Smil — Radu Bdigan; Ulea 
— Colea Răutu; Clucerul 
Moghilă — Costcl Constan
tin; Petru »Rareș — Ștefan 
Iurdachc. In alic roluri : Ion 
B<-g, Ion Siminie, Cornel Gir- 
bc.i, Tudorrl Popa, Emerich 
Schaffer, Traian Stăncscu, 
Vasîle Cosma, Mircca Bațta, 
Constantin Codrescu, George 
Stîlu, Andrei Codarcca, Ser
giu Tudose, Constantin Cris- 
lescu, Florin (sTăriunescu, E- 
Icna Amaria, Dona Cotrubaș,

Ada Azimioară.
21,25 Să înțelegem muzica.
22,15 Dansul anotimpurilor cu Ro- 

dica Simion și Ion Tugearu.
22.30 24 dc ore.
22.45 Contraste în lumea capitalu

lui

MARȚI 15 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii dc di
mineața. l'clcx.

9.05 Telc-școală. Orinduirca scla
vagistă. (Istoria României). 
Căi interne de îmbogățire a 
vocabularului (lâmba rornâ-

1
10,00 Curs dc limba rusă. Lecția 

., Ill a
10.30 (aminul (reluare).
11.10 Film serial: Patru tanchiști 

ți un dine (11).
12X5 Telejurnal.
16,30—17.00 Curs dc limba fran

ceză. Ixcția a 11-a — re
luare.

1730 Deschiderea emisiunii dc du- 
pa-atniază.

17.35 Cum vorbim ?
17.50 Muzică populară cu Ana E<-

ma.
18,00 Dc la Alf a la Omega. I n<i- 

clopcdic pentru elevi.
18.35 Film documentar. Ncagne Ba- 

sarab, evocare.
18.50 Jnterprcții și rolurile lor. 

Balerina Valentina Macini.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Aventurile lui 

Pchacik.
19,30 Telejurnal.
20.10 Istoria teatrului. Burghezul 

gentilom — dc Molierc. I ilm- 
spectacol. Cu: J. Maycr ți 
J_ Seigneur.

21.50 Prim plan : Ghcorghc Dindc- 
re, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole 
dc producție din județul Dolj.

22,10 Ttleglob. Toronto — repor
taj 1 ilmat.

22.30 24 dc orc.

MIERCURI 16 FEBRUARIE

9,C0 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Tclcglob. Toronto — reluare.
9,25 Prim plan : Ghcorghc Din- 

derc (reluare).
9,50 Desen animat.

10,C0 Curs dc limba franceza. Lec
ția a IlI-ă.

10.30 Tcle-cincmateca pentru capii

18,40 Vetre folclorice. Izvoare din 
liătrîni. Film realizat la Su
ceava cu ți despre cei mai 
valoroși rapsozi ai cintccultii, 
versului și jocului popular.

19,00 Documentar TV’. Oamenii 
Griviței.

19,15 Tragerea Pronoexprcs.
19.20 1 001 de seri. Aventurile lui 

Pchacik.
19,30 Telejurnal.
20,10 Rîul, ramul. Cîntarc patriei 

și partidului.
20.20 Tdc-cincmatcca : Doamna cu 

cățelul. Cu : Ia Savina, Ale-

P ROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

>i tineret : „Povestea panto- 
fiorului de aur“ — produc
ție a studiourilor din R. P. 
Polonă (reluare).

12.00 Ielejurnal.
15.30 Telc-școalș. Sistemul periodic 

al clementelor. (Chimic cl. a 
Nll-a). Orînduirea sclavagis
tă. (Istoria României).

16,30—17,00 Curs dc limba engle
ză. Lecția a II-a (reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii dc du- 
pa-armaza.

17,35 O viață pentru o idee. Gior
dano Bruno.

18,10 Timp și anotimp in agricul
tura.

xci Batalov. O producție a 
studiourilor sovietice.

21,50 Programul făuririi conștiente 
a viitorului. Trăsături morale 
definitorii ale poporului ro
mân ți reflexul lor în cul
tură.

22,15 Interpretul sâpiâinînii. Jean 
Păunescit.

22,30 24 de ore.

JOI 17 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii dc di
mineață. Telex.

9,05 Ritm, tinerețe, dans.

*a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

VINERI 11 FFBRl’ARII’
9.00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Tcks. 9,05 Biblio 
tcca pentru toți; 9.40 Melodii 
noi. voci tinere. I0.CO Curs de 
limba germană, 10.30 Film se
rial . Sebastian și secretul epa
vei; 10.55 I otografia. I ilm do
cumentai; 11.15 Desene animare;
11.30 Panoramic științific; 12,C0 
ielejurnal; 15,30 Tcleșcoală,
17.30 Deschiderea emisiunii dc 
după-ami.izâ; 17,35 Prietenii lui 
Așchiuță; 18,C0 Flori dc sticlă; 
18.20 Ana plastică; 18,35 Stop- 
cadru; 19,00 Să cunoaștem le
gile; 19.10 Tragerea I oto; 19.20 
1 COI de seri; 19.10 Telejurnal; 
20,00 Cronica politică interna; 
20,10 Film artistic : I a Fayette: 
21,45 Anchcia TV; 22.30 ..24 
de orc"; 22,45 Din 
cin liste.

informații utilitare

PROGRAMUL I 6.C0 Mu
zică șt actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Memoria păinintii- 
lui românesc; 10,C0 Buletin dc 
știri; 10,05 (.intre și joc; 10.3G 
Muzită —'.'i i. 10,45 Re hal 
Ion Dacian; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,05 Din muzica popoa
relor; 11.15 Pe teme juridice; 
11.25 Medalion coral Tudor 
Jarda; 12,00 Discul în foileton: 
12,30 Intîlnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Scrisori către 
copii; 13,40 Melodii de ieri și 
dc azi; 14,-JO Muzică populara; 
15,CO Buletin dc Știri; 15,05 Ra- 
dioanchcta economică; 15,30 
Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16.C0 Ra
diojurnal; 16,15 pentru
fanfară; 16,30 Ștefan
I^zărcscu și Ghcorghc Stanica; 
17,C0 Pentru patrie; 17,30 Mu
zică ușoară; 17,40 Radiocabi- 
nct dc informare și documen- 
îarc; 18,00 Orele scrii; 20.05 
Zece melodii preferate; 20.40

VREMEA
lcn. temperatura ma> 

lost dc plus 9 grade la Petro
șani și de plus <o grade la Pa
ring. Minima a fost cuprinsă 
intre minus 3 grade și minus 
4 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring: 47 cm.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vreme, in general, călduroasă, 
cu cerul mai mult acoperit. Izo
lat, ploaie slabă. Vini potrivit 
din sectorul sudic

ne scriu
rezolva imediat problema pre- 
zcntîndu-vă la librărie .și cerînd 
sâ vi se schimbe cartea fără 
planșe cu o alta care le avea. 
In cazul că magazinul nu dis
punea de o altă lucrare com
pletă, potrivit indicațiilor date 
in acest sens, vînzătorul este o- 
bligat să vă restituie suma a- 
chitată. Lipsa planșelor însoți
toare la jucrarca în discuție, 
este considerată ca o deficien
ță tehnică, datorată furnizoru
lui, un viciu ascuns care nu pu
tea fi cunoscut de librar decît 
la sesizarea lui dc către clienți. 
Aceasta, avind în vedere și 
faptul că recepția mărfurilor 
din librării, se face cantitativ, 
valoric și urmărindu-se viciile 
vizibile (nu ascunse).

Deci, prezenlați-vâ la libră
rie pentru a vi se schimba car
tea, ori a vi se restitui banii 
plătiți.

• Cimpean losif, Pctrila : 
Vă rugăm să ne trimiteți cîl 
mai curind articolul deja pre
gătit pentru a ne da seama 
despre ce este vorba. In raport 
de semnificația lui, vom vedea 
dacă este sau nu cazul ca un 
redactor să se deplaseze la do
miciliul dv.

• loan Dijmărescu, Petro
șani : E indicat sâ treceți dv pe 
la redacție, unde vor putea fi 
lămurite mai bine decît într-un 
răspuns la rpoșta redacției' 
„condițiile* care trebuie înde
plinite pentru ca cineva să 
poată deveni corespondent vo
luntar.

9,50 Desene animate.
10.00 Curs de limba engleză. Lec

ția a IlI-a.
1030 Tdecinemaicca: Doamna cu 

cățelul (reluare).
12.00 Telejurnal.
15.30 Lecții pentru lucrătorii din 

agricultură. Creșterea cores
punzătoare a purceilor, baza 
sporirii eficienței în îngrășa- 
rea porcilor.

16,30—17,00 Curs de limba germa
nă. Lecția a II-a — reluare.

17.30 Deschiderea emisiunii dc dti- 
pa-amiază.

17.35 Emisiune in limba maghiară.
18.35 Confruntări. Perfecționarea 

relațiilor dc cooperare între 
întreprinderi, un obiectiv c- 
conomic major.

18,55 Muzică ușoară cu formația 
Cornel Popescu.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 dc seri. Aventurile lui 

Pchacik.
19.30 Telejurnal.
20.15 tinerii despre ci înșiși...
21,00 Pagini de umor: Charlie 

Chaplin.
21.40 Mai aveți o întrebate? Ce 

știm astăzi despre nticrouni- 
vcrsul vieții ?

22.20 Ciută Nicoletta.
22.30 24 de ore.

VINERI 18 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii dc di
mineață. Telex.

9,05 Mai aveți o întrebare ? Ce 
știm astăzi despre tnicrouni- 
vcrsul vieții ? (reluare).

9.4 5 Muzică populată. Soliști : A- 
neta Stan, Florica Ungur, fi
lată Macaric și Tibcriu Ceia.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția a I l-a.

10.30 1 din serial : Sebastian ți se
cretul epavei (reluare). Episo

întreprinderea de hoteluri 
și restaurante 

Mangalia 

ANGAfEAZĂ
pentru sezonul 1972:

— șefi sală
— ospătari
— ajutori ospătari
— bufetieri
— barmani
— muncitori bucătari
— muncitori restaurant
— bucătari

Se mai angajează pentru diverse funcții absolvenți de 
liceu.

Virsta minimă 18 ani. Se pot angaja și pensionari. Re
lații suplimentare și angajările sc fac la sediul forțelor 
de muncă din Petroșani, str. Republicii nr. 90, in ziua de 
luni 14 februarie 1972, orele 8 dimineața.

MICA PUBLICITATE
V1ND motocicletă „Scuter Manett" și bicicletă de dame 
,MIFA“ în stare bună. Strada Lunea 146, Petroșani.

dul Domnișoara Sophie Virgi
nie.

10,55 Portretul unui regizor — pro
ducție a studiourilor dc tele
viziune poloneze.

11.15 Pagini de umor: Charlie 
Chaplin (reluare).

12.00 Telejurnal.
1530 Telc-școală. Domeniul dc stu

diu al economiei politice. Mo
dul dc producție și legea e- 
conomică (1). (Economic poli
tică cl. a Xl-a). Celula (11). 
Infrastructura. (Biologie cl. 
XI—XII).

17.30 Deschiderea emisiunii Jc du 
pă-atniază.

17.35 Prietenii lui Așchiuță. Emi
siune pentru cei mici.

18,00 Momente ale muzicii ușoare 
românești. Primi pași de 
dart-i

18.20 Pentru sănătatea dv. Crește
rea copilului poate li stimu
lată ?

18.35 Recomandări din programul 
scrii.

18,40 Stop-cadru. Conferința pc ța
ră a cadrelor dc conducere 
din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 COI dc seri. Aventurile lui 

Pchacik.
1930 Tclejunial.
20,00 Cronica politică internă — 

de Eugen Mândrie.
20.15 lilm artistic: Intre cer și 

iad. Cu : Robert Wagner, 
Tcrty Moore, Broderick 
Crowford.

21,50 Drumuri în istoric. Sub sem
nul Gînditontlui dc la 1 Ia- 
mangia (1).

22,05 Rcvisi» literară TV. Persona
jul literar, o călătorie spre 
contemporani.

22.30 24 de ore.
22,45 Din țările socialiste.

SÎMBATA 19 FEBRUARIE

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Film serial . Doamna din Ge
nova. Un nou serial, o pro
ducție a studiourilor dc tele
viziune din R.D.G. In rolu
rile principale : Angelika
I leimlidt, AnnclicS Thoma' 
Paul Arenkins, Hans Berge 
maun, Petter Sturm.

9.45 Momente ale muzicii ușo.uv 
românești (reluare)

10,05 Dc vorbă cu gospodinele.
10.20 Tcle-enciclopcdia (reluare).
11,05 Biblioteca pentru toți 
1135 Drumuri în istoric: Sub seni 

nul Gtnditorului dc la Ha 
inangia (I) (reluare).

11.50 Recomandări diu program 
Publicitate.

12,00 Ielejurnal.
16,25 Deschiderea emisiunii dc di 

pă-amiază.
16.30 Emisiune in limba germana
18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,10 Publicitate.
19.20 1 C01 de seri. Aventurile lui 

Pehacik.
1930 Telejurnal.
20,00 Săpiămîna internaționala.
20.15 Tcle-enciclopcdia. Seott (IU) 

Roata. Breviar.
21,00 Film serial : Invadatorii.
21.50 Tclc-divcnisincnt. Dicționai

muzjcal-distractiv : Literele
X, Y. Z.

22.30 Telejurnal.
22.45 Săptâmîna sportivă.
23,00 Romanțele crizantemei, lntct 

pretează soliștii . Elena Simio- 
nescu. Maria Slătitiaru, Vali 
\ oiculcscu. Constanța Cînt- 
peanu, Lizeta Chîrculescu. 
Lucian Marinescu și grupul 
vocal icminin . Romania’1.
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Ședința Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
io (Agemrw). - In 
$i 10 februarie 1“72, 
Republicii Democrate

tara a Comitetului mi-
apăiăru ai statelor parti

cipant-.- la Tratatul dc la Varșovia.
l a ședința Comitetului au parti

cipat miniștrii apărării ai Matcloi 
par'nipante la Tratatul de la Var
șovia. comandantul suprem al Foi
țelor Armate Unite și șeful Statului 
Major al Forțelor Armate Unite.

In timpul desfășurării lucrărilor, 
au fost analizate situația politico-

nerfeqionăru pe mai departe a căi
lor dc comunicații și mijloacelor de 
transport, precum ș. alte probleme 
ale activității 1 oițelor Armate 
Unite.

Comitetul miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia a adoptat hotar ii i co
respunzătoare. intr-o atmosferă dc 
deplină înțelegere reciproca și uni
tate de vederi.

Ședința a fost prezidată de mi
nistrul Apărării Naționale a Repu
blicii Democrate Germane, general 
dc armată Heinz Hoffmann.

A

In semn
de solidaritate

cu minerii greviști

Hotărîri ale plenarei C. C
al P. M. U. P Faptul divers in lume

Noi luări dc poziție 
în favoarea convocării 

conferinței genera («europene
MOSCOVA 10 — Corespon

dent ii Agerpres, Lauren’, iu Du- 
țâ. transmite : La Moscova a a- 
vut loc o întîlnire a reprezen
tanților presei sovietice și cores
pondenților străini cu membri 
ai Comitetului sovietic pentru 
securitatea europeană. Luîncl 
iuvintul, Alexei Șitikov, preșe
dintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului sovietic 
pentru securitatea europeană, a 
arăi.it că în Europa se produc 
o serie de procese pozitive, pen
tru a căror consolidare o deose
bită importanță are conferința 
general-europeană, care întru
nește adeziunea multor guverne 
europene, a păturilor celor mai 
largi ale opiniei publice. A de
venit cît se poate de evident, a 

’declarat Șitikov, că succesul vi
nei asemenea conferințe va ne
tezi drumul spre consolidarea 
păcii, securității și colaborării 
internaționale.

Subliniind că securitatea, și 
colaborarea europeană intere
sează cele mai diverse cercuri 
politice de pe continent, Alexei 
Șitikov a opinat că la viitoarea 
adunare de la Bruxelles ar fi 
de dorit să participe reprezen
tanți ai celor mai largi cercuri 
ale opiniei publice europene.

★

SOFIA 10 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, Comitetul 
național bulgar pentru securita
te și colaborare în Europa a a- 
doptat o declarație prin care 
șprijină concluziile Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Relcvind că pregătirea confe
rinței general-europene a in
trat într-o nouă fază practică, 
existînd posibilitatea convocării 
ei pînă la sfirșitul anului 1972, 
declarația subliniază că opinia 
publică bulgară privește cu spe
ranță noile perspective care se 
deschid în fața securității euro

pene. Comitetul național bulgar 
își desfășoară tot mai amplu 
activitatea in scopul promovării 
inițiativelor în favoarea păcii, 
securității și colaborării în Eu
ropa, astfel îneît aceasta să de
vină un continent al păcii și 
colaborării trainice.

★

PARIS 10 (Agerpres). — Din 
inițiativa Uniunii Femeilor 
Franceze, la Paris s-a desfășurat 
o întîlnire a reprezentantelor 
organizațiilor dc femei din 
Franța, R.D. Germană și R.F, 
a Germaniei, consacrată secu
rității europene, anunță ziarul 
.L’ HUMANITE". Printre per
sonalitățile prezente s-au aflat 
Herta Jung, membră a Came
rei Populare din R.D.G., Jorc 
Kruger, combatantă a mișcării 
de rezistență antifascistă, Ursula 
Falck. membră în conducerea 
landului Baden-Wurtenberg, și 
Victoria Krutzmer, membră în 
conducerea landului Rhenania 
de nord-Wesphalia din R.F. a 
Germaniei.

Intr-un comunicat dat pu
blicității, participantele la în
tîlnire -relevă cu satisfacție 
progresele realizate pe conti
nentul european, acordurile re
cent încheiate", și subliniază 
că procesul de destindere faci
litează convocarea în acest an 
a conferinței statelor în proble
mele securității și cooperării în 
Europa. Participantele consi
deră, între altele, că „făurirea 
unei Europe pașnice presupune 
recunoașterea, pe baza dreptu
lui internațional, a R.D. Germa
ne, admiterea celor două state 
germane în O.N.U. și în toate 
instituțiile specializate ale Na
țiunilor Unite, reducerea forțe
lor armate în Europa și dizolva
rea celor două blocuri militare, 
dezvoltarea relațiilor și schim
burilor economice, sociale, știin
țifice și culturale între toate 
statele, care să contribuie la co
operarea pașnică între toate 
popoarele europene.

Chile

„Declarația de la Arrayan"
SANTIAGO DE CHILE IC (A- 

gerpres). — In localitatea chiliana 
Arrayan a avut loc, în prezența 
președintelui Salvador Allende, o 
reuniune a conducătorilor partidelor 
ți mișcărilor care fac pane din 
Frontul Unității Populare, pentru 
a face o analiză a situației poli
tice din țara. La sfirșitul reuniunii, 
ăupa cum s-a mai anunțat, a fost 
dat publicității un document inti
tulat „Noile sarcini ale guvernului 
popular și ale poporului chilian" 
sau „Declarația dc la Arrayan", ca
re urmează să fie supus dezbaterii 
maselor populare pentru a fi cu- 
poscut pe larg și îmbogățit cu noi 
propuneri.

„Este necesar — se arată în de
clarație — să se mențină o legă
tură funcțională permanentă, o con
ducere eficientă și autentic colec
tivă la toate nivelele. Pentru con
solidarea, dezvoltarea și aprofunda
rea procesului revoluționar este ne
cesar sprijinul majorității chilieni
lor, ceea ce presupune nu numai 
efortul maselor, ci și o mobilizare 
activă a acestora, participarea lor 
Concretă la toate realizările guver
nului.

Deși puterea marilor monopoluri 
a fost îngrădită, menționează docu
mentul, forțele reacționare dispun 
țncă de importante baze de rezis
tență. începind să devină mai a-

gresive. ..In primele zile de 'gu
vernare, ele au rămas în expectati
va, în speranța că procesul revo
luționar sc va transforma într-un 
program reformist. Năruirea spe
ranțelor lor le-a determinat să sem
neze noi înțelegeri și să încurajeze 
acțiunile sedițioase împotriva gu
vernului".

Pentru anul 1972, guvernul și-a 
fixat ca sarcini dc bază creșterea 
rapidă a proprietății sociale prin 
exproprierea tuturor latifundiilor cu 
o suprafață mai marc de 70 hec
tare și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale muncitorilor. Partidele de 
guvcmămînt declară că, pentru rea
lizarea acestor sarcini, sînt necesa
re asigurarea conducerii centraliza
te a economici, instituirea contro
lului asupra sistemului financiar și 
bancar care sa dea un suport dez
voltării sectoarelor economice-chcie. 
In 1972, urmează să fie realizat un 
program masiv de investiții, acor- 
dindu-se prioritate celor din secto- 
ruf productiv.

„Declarația dc la Arrayan" men
ționează că guvernul Unității Popu
lare acordă o importanță deosebita 
colaborării cu țările socialiste pen
tru realizarea proiectelor sale, a- 
mintind că în cursul anului trecut 
cu aceste state au fost semnate 13 
proiecte dc dezvoltare.

britanici
LONDRA 10 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopcanu. 
transmite : Centrul confruntării 
dintre minerii greviști și auto
rități, confruntare declanșată ca 
urmare a proclamării stării de 
urgență, s-a deplasat în cursul 
zilei de Joi la Birmingham, al 
doilea oraș ca mărime din An
glia. La chemarea sindicatelor, 
zeci dc mii dc muncitori din 
Birmingham au declarat grevă 
în semn dc solidaritate cu mi
nerii. întărind pichetele acesto
ra, postate in fața marelui de
pozit de cărbune din localitate, 
pentru a preveni scoaterea com
bustibilului dc către spărgăto
rii de grevă. In urma acestei 
acțiuni de solidaritate, puterni
cele forțe polițienești dislocate 
s-au dovedit neputincioase, au
toritățile fiind nevoite să dis
pună închiderea depozitului.

Confruntarea de la Birmin
gham n-a rămas fără ecou. Joi 
la amiază, Consiliul Executiv al 
Uniunii Naționale a Minerilor 
n respins în mod unanim pro
punerea conciliantă, făcută 
miercuri scara de Consiliul Na
țional al Cărbunelui (N.C.B.) 
organ al administrației de stat. 
Aceasta înseamnă deci, că greva 
generală a celor 292 000 dc mi
neri va continua, deși reprezen
tanții sindicatului minerilor au 
declarat că sînt dispuși să reia 
discuțiile cu reprezentanții 
Consiliului Național al Cărbune
lui, dacă aceștia vor face o 
ofertă rezonabilă.

In ce privește instituirea stă
rii de urgență, această măsură 
a intrat in vigoare joi, și nu 
vineri, cum era prevăzut inițial, 
după ce, economia dc consum 
electric prin interzicerea ilumi
natului reclamelor comerciale și 
reducerea voltajului, la scară 
națională, nu a dat rezultatul 
scontat. In consecință, începind 
de joi la prinz, mii dc locuințe.

școli, uzine și birouri nu fost 
lipsite dc electricitate. Deocam
dată nu sc pune problema folo-i 
sirii trupelor Ia aprovizionarea 
cu combustibil. Ministrul dc 
interne, Maudling a declarat, 
răspunzând la o întrebare in 
Parlament, că „forțele armate 
vor fi folosite numai dacă a- 
ccasta va fi absolut esențial 
pentru menținerea serviciilor 
prioritare".

Joi dimineața, presa londo
neză remarca că, odată cu tre
cerea timpului, lupta minerilor 
devine tot mai indîrjită. Episo
dul dc Ia Birmingham este o 
dovadă în acest sens.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, con 
de-a treia plenară a C.C. al 
P.M.U.P, a adoptat o hotărîrc 
privind sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid în cam
pania electorală pentru Seim și 
o hotărîrc privind rezultatele 
Consfătuirii de la Praga a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul dc la Varșovia.

In hotărîrca privind campa
nia electorală — informează a- 
genția P.A.P. — sc arată că 
C.C. al P.M.U.P. își exprimă 
convingerea că această campa
nie și participarea largă a ce
tățenilor la alegerile pentru 
Seim vor constitui o mărturie 
importantă a aprobării de către 
întregul popor n programului 
social-economic al dezvoltării 
socialiste in continuare a Po
loniei, conținut în — -
Congresului 
P.M.U.P., și 
concentrarea 
poporului 
transpunere în viață. Comite
tul Central își exprimă, totoda-

Hotărîrea 
al Vl-lea al

vor contribui la
_ tuturor forțelor 
pentru deplina sa

lâ, convingerea câ Seimul celei 
de-a șasea legislaturi al R.P. 
Polone, care Va fi ales la 19 
martie 1972, își va îndeplini cu 
cinste datoria sa.

In cea de-a doua hotărî re, 
Comitetul Central al P.M.U.P 
aproba activitatea delegației po
loneze ia Consfătuirea dc la 
Praga, arătînd că hotărîrilc a- 
doptate de Consfătuire repre
zintă un nou pas important pe 
calea reglementării problemelor 
internaționale majore. Relc- 
vînd că Declarația de la Praga 
trasează un vast program de 
transformare a continentului 
nostru într-o zonă a păcii trai
nice și a unei fructuoase cola
borări economice, științifice și 
tehnice, hotărîrca arată că De
clarația. precum și Hotărîrca 
Congresului al Vl-lea al 
P.M.U.P. reprezintă pentru 
P.M.U.P. și guvernul R.P. Polo
ne baza activității în favoa
rea convocării conferinței ge
neral-europene pentru securita
te și colaborare șl a deplinei 
normalizări a relațiilor inter
statale în Europa.

O nouă calamitate 
naturală în Chile

SANTIAGO DE CHILE — 
După cutremurele dc pămint 
și erupțiile vulcanice dc anul 
trecut, o nouă calamitate na
turală s-a abătut asupra unor 
sate «lin provincia chiliana 
Iquiquc. O avalanșă de noroi, 
pornită din înălțimile mun
ților Cordilieri și avind o 
grosime dc 7—8 metri, o vi
teză apreciată la 150—309 
km pe oră, a îngropat, par
țial, localitatea minieră Sa- 
gasca. Marc parte din insta
lațiile, utilajele și depozitele 
minei din localitate au fost 
distruse. Cei 122 de munci
tori din Sagasca și-au salvat 
viețile, ca prin minune, gă
sind adăpost pc o înălțime. 
Drumurile spre Sagasca au 
fost blocate de aluviuni, re
perarea terenului făcîndu-se 
doar cu ajutorul avioanelor, 
cărora, prin uriașe cuvinte 
desenate pe nisip, locuitorii 
Sagascăi le-au semnalat că 
nu sînt victime omenești.

din această parte a țării și 
Teheran sini complet Între
rupte. încercările autorități
lor dc a aproviziona cu aju
torul elicopterelor pe călă
torii blocați au fost zădăr
nicite dc furtunile de zăpa
dă și dc plafonul dens și jos 
al norilor. Aparatele au re
venit la aeroportul Mehra- 
bad fără să fi dcscfirctff ali
mentele și păturile Oficiali
tăți1 iraniene au declarat că, 
in condițiile actuale, opera
țiunile «Ic ajutorări’ sini im
posibile

Ziarul de scară , l.ttelaat" 
a anunțat că un tren trans- 
portind cel puțin 30 dc mun
citori a fost acoperit «Ic ză
padă in apropiere de Se- 
hand, in nord-vestul Iranu
lui. Două buldozere tare au 
încercat să degaje linia fera
tă dc zăpadă au fost, de a- 
semenea, îngropate. Știri ne
confirmate încă informează 
de căderi dc zăpadă in regi
unile vestice ale țării, care, 
in anumite sate, au format 
straturi de mai mulți metri 
grosime.

Agenția PAP anunță din Co
penhaga că, la 9 februarie au avut 
loc consultări politice între repre
zentanți ai ministerelor de externe 
ale Danemarcei și Poloniei. Convor
birile s-au referit, după cum pre
cizează agenția poloneză, la proble
matica europeană, în primul rîml 
la conferința europeană pentru secu
ritate și colaborare. Totodată, au 
fost analizate și unele probleme bi
laterale.

In noaptea dc miercuri spre 
joi, la orele 1,35, în curtea tipogra
fici unde apare ediția din Milano 
a ziarului „L’Unita" a explodat o 
bomba, provocînd pagube materiale 
clădirii și automobilelor staționate 
în apropiere. Un muncitor tipograf 
a fost rănit. Acest nou atentat dc 
factură neofascistă a fost urmat de 
altul, un sfert de oră mai tîrziu, 
în Piața Domului, din centrul ora
șului.

♦ Aproximativ 7 740 000, din 
cei zece milioane de refugiați pe te
ritoriul Indiei, s-au reîntors pînă in 
prezent la casele lor din Republica 
Bangladesh — a anunțat la Dacca

un purtător de cuvînt guvernamen
tal, citat de agenția Reuter.

Agenția menționează cil autorită
țile indiene intenționează să faci
liteze repatrierea în Bangladesh a 
tuturor refugiaților, pînă la sfirși
tul lunii martie a. c.

♦ ■ Comitetul pentru afacerile ex
terne al Senatului S.U.A. a aprobat 
Tratatul privind interzicerea ampla
sării de arme nucleare și alte ar
me de distrugere în masă pe fun
dul mărilor și oceanelor. Comitetul 
a recomandat Senatului să ratifice 
tratatul. Ratificarea poate avea loc

Spitalul „Centro Habana“
mijloace și sume importan
te pentru înălțarea unui e- 
dificiu bancar extrem de cos
tisitor nu mai corespunde 
noilor realități ale Cubei. In 
afară de aceasta, existau și 
așa multe edificii bancare 
(unele din ele au și căpătat 
altă întrebuințare), in schimb 
existau puține spitale și a- 
șezăminte de ocrotire socia
lă. De aceea, guvernul re
voluționar a hotărît să re
deschidă șantierul, dar cu o 
altă finalitate : să înalțe aici 
o instituție în slujba sănătă
ții poporului.

Un grup de specialiști, in 
frunte cu arhitecții Natalia 
de la Torre și Miguel Lan- 
drian, a primit misiunea de 
a reproiecta întreaga clădire 
în funcție de nevoile unui 
mare și modern spital. Lu
crările au fost reluate in 
1970, iar in prezent se lu
crează la etajul 18. In final, 
suprafața construită va atin
ge 60 000 de metri pătrați.

Se apreciază să spitalul 
„Centro Ilabana" va avea o 
capacitate de 900 dc paturi 
— aria de spitalizare cuprin- 
zînd 17 din cele 22 de etaje, 
va dispune de 14 săli de o- 
perație pentru tot felul de 
intervenții chirurgicale, de 
zeci de cabinete de consultații 
și tratamente medicale, nume*

roase săli de radiologie și fi
zioterapie, cabinete de cerce
tări medicale, amfiteatre. A- 
cest spital va fi în măsură 
să acorde asistență populați
ei din sectorul Havana-Cen- 
tru (cel mai populat sector 
al capitalei), iar in unele do
menii de specialitate să acor
de îngrijire unor bolnavi din 
alte sectoare ale capitalei, 
precum și din provincie.

Din relatările arhitecțiilor 
desprindem și o altă latură, 
nu mai puțin importantă, a- 
ceea a îmbinării fericite a 
factorilor funcționali cu gri
ja pentru a oferi pacienților 
un cadru cit mai plăcut și 
mai agreabil în perioada de 
spitalizare. Toate. încăperile 
spitalului vor fi dotate cu 
instalații de aer condițional, 
pe fiecare etaj va exista o 
sală recreativă cu bibliotecă 
și televizor. întregul edificiu 
va fi deservit de 11 ascen
soare, dintre care patru pen
tru transportul bolnavilor cu 
pat cu tot. Nici aspectele es
tetice nu au fost neglijate : 
întregul exterior al clădirii 
va fi îmbrăcat cu plăci de 
travertin de la carierele din 
Jaimanitas, holul central și 
coridoarele vor fi căptușite 
cu marmură dc Bayamo și 
din Insula Pinilor. întregul 
mobilier Va fi realizat din 
materiale ușoare dar rezis
tente, cu linii moderne agre-

In completarea acestei suc
cinte fișe tehnico-medicale, 
merită să subliniem efortul 
pe care-1 depun muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de pe 
șantierul de construcție care 
lucrează în trei schimburi, 
ziua și noaptea, pentru a ter
mina cît mai repede înălța
rea acestui mare edificiu. La 
chemarea lansată de condu
cerea de partid și de stat de 
a se impulsiona lucrările de 
construcție oamenii muncii 
din capitală, sute și sute de 
muncitori, funcționari și stu- 
denți se prezintă zilnic pe 
șantier in orele libere pentru 
a munci umăr la umăr cu 
constructorii. Membrii Comi
tetelor de Apărare a Revo
luției (C.D.R.) sînt și ei pre- 
zenți Ia muncă voluntară pe 
șantierul spitalului din cen
trul Havanei, iar dorința tu
turora este ca lucrările să se 
termine cit mai repede și cît 
mai bine.

Prin marile investiții fă
cute de puterea populară în 
construcția acestui edificiu, 
prin dăruirea cu care con
structorii participă la înăl
țarea acestui monument în
chinat vieții și sănătății oa
menilor. „El Hospital de Cen
tro Habana" se înscrie ca u- 
na din marile realizări ale 
socialismului în țara priete
nă din Caraibi.

prin aprobarea a doua treimi din 
membrii senatului.

♦ In luna ianuarie a. c., numă
rul șomerilor din Canada a ajuns 
la 665 000, ceea ce reprezintă 7,7 
la sulă din numărul total al per
soanelor apte de muncă. In com
parație cit luna decembrie a anu
lui trecut, numărul șomerilor 
nadieni a crescut cu 135 000.

7U-

La Panmunjon a avut loc cc.i 
dc-a 18-a întîlnire preliminară din
tre reprezentanții societăților de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud. anunță agenția 
ACTC.

Reprezentantul Crucii Roșii din 
R.P.D. Coreeană a insistat ca par
tea sud-corceană să accepte fără a- 
mînare noile propuneri cu privire 
la agenda dc lucru a convorbiri
lor propriu-zisc, avansate dc partea 
R.P.D. Coreeană la cea dc-a 17-a 
întîlnire preliminară.

♦ La chemarea Consiliului sin
dicalelor din Insula Okinawa, joi 
au declarat o grevă de 21 de ore 
cei 50 000 de salariați a fii ia fi aces
tei centrale sindicale. Greviștii cer 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

Cea mai mare insulă 
artificială

KUWE1T — Cea mai mare 
insulă artificială din lume va 
fi construită in largul coaste
lor kuweitiene — relevă a- 
genția France Prcsse. In 
porturile sale vor putea in
tra viitoarele petroliere-gi- 
gant, de 500 000 tone. Proiec
tul privind construirea aces
tei insule a fost pus la punct 
de compania „Kuweit Oii". 
Se prevede ca realizarea 
proiectului să înceapă în a- 
cest an, urmînd ca lucrările 
de construcție să fie înche
iate in 1973.

Zăpadă de peste
3 metri în Iran

TEHERAN — Cea mai ma
re parte a regiunilor din nor
dul. nord-vestul și centrul 
Iranului se află acoperite de 
un strat de zăpadă, a cărui 
grosime depășește 3 metri, 
au anunțat miercuri mai 
multe ziare iraniene. Comu
nicațiile dintre localitățile

DIN LUMEA CAPITALULUI
WASHINGTON 10 (Agerpres).

— Potrivit unui raport al Fon
dului Monetar Internațional, 
Anglia a înregistrat anul trecut 
cel mai ridicat ritm dc creștere 
a costului vieții în rîndul țări
lor occidentale. In noiembrie — 
ultima lună pentru care Fon
dul dispune de date statistice 
—, rata britanică a creșterii 
prețurilor de consuni s-a ci
frat la 9,3 la sută. In aceeași 
lună, prețurile au crescut in 
Olanda cu 8,3 la sută și în Sta
tele Unite cu 3,5 *

★
STRASBOURG

— „In absența unei
tive cu privire la utilizarea for
ței de muncă în țările membre 
ale Pieței comune, șomajul 
crescînd poate pune în pericol 
economiile acestor state" — a 
declarat, la Strasbourg, Albert 
Coppe, membru al Comisiei E- 
xeculive a C.E.E. însărcinat cu 

’politica socială. El a arătat cu 
numărul celor rămași fără lu
cru a crescut în ultimul an ex
trem de rapid în țările membre 
ale C.E.E., ajungînd de la 1.7 
milioane la sfirșitul lui 1970. 
la 2,1 milioane șomeri la sfîr- 
șitul anului 1971. Prezentând 
bilanțul acestei situații, Al
bert Coppe a precizat că, în pe
rioada amintită, numărul șonie-

la sută.

10 (Agerpres). 
politici ac-

rilor a sporit, dc la 76 000 la 
85 000 — în Belgia, de la 175 000 
la 269 000 — in R.F. a Germa
niei, de la 375 000 la 521 000 — 
în Franța, de la 989 000 la 
l 112 000 — în Italia și de la 
66 000 la 114 000 — în Olanda.

★
LONDRA 10 (Agerpres). — 

La intervenția ministrului bri
tanic al muncii și productivi
tății, Robert Carr, miercuri du
pă-amiază a avut loc o între
vedere între reprezentanți ai 
Consiliului național al Cărbu
nelui (N.C.B.) și cei ai Uniunii 
naționale a minerilor, în vede
rea soluționării conflictului de 
muncă ce stă la originea grevei 
celor peste 260 000 de mineri. 
Liderii sindicali au descris ca 
necorespunzătoare propunerile 
prezentate de Consiliul național 
al cărbunelui, dar au precizat 
că ele vor fi transmise Comite
tului Executiv al Uniunii.

★
OTTAWA 10 (Agerpres). — 

După o întrerupere de trei luni 
determinată de greva colabora
torilor și lucrătorilor tipografi, 
cel mai mare ziar de limbă 
franceză din Canada „Presse*. 
va reapărea zilele următoare. 
Lupta revendicativă a celor pes
te 1 350 de colaboratori și tipo
grafi ai ziarului, care au cerut

Orașul Ancona 
după cutremur

ROMA — Viața a început 
să-și reia cursul normal in 
orașul italian Ancona, unde, 
timp de zece zile, cutremure
le au terorizat populația. Ul
tima mișcare seismică s-a în
registrat marți după-amiază. 
informează agenția A.N.S.A., 
menționînd că experții care 
supraveghează evoluția situ
ației și-au exprimat cu pru
dență opinia că intensitatea 
cutremurelor se va reduce 
treptat.

Creșterea
criminalității în Spania

MADRID — După cum in
formează cotidianul spaniol 
„Ya“, în această (ară ritmul 
anual de creștere al crimina
lității în rîndul tinerilor in
tre 16—21 ani a fost in ulti
mii ani de 10 la sută. Toto
dată, s-a amplificat într-un 
mod îngrijorător consumarea 
stupefiantelor de către ado
lescenți.

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, a fost încu
nunată de 
fiind nevoit 
re rile și să 
dierea unor

succes, patronatul 
să le satisfacă cc- 
renunțe la conce- 
salariați.

*
BERLINUL OCCIDENTAL 10 

(Agerpres). — Potrivit unor da
te oficiale publicate miercuri 
în Berlinul occidental. în luna 
ianuarie a anului în curs exis
tau în acest oraș 15 340 de șo
meri, cu 6 400 mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului 
precedent. La acest număr se 
adaugă încă 7 000 de șomeri 
parțiali.

STOCKHOLM 10 (Agerpres). 
— La începutul lunii februarie, 
în Suedia sînt înregistrați 
136 000 de șomeri, a anunțat Bi
roul Central de statistică din 
Stockholm. Cifra depășește cu 
30 000 numărul șomerilor înre
gistra1,; în luna decembrie a a- 
nului 1971.

★

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Aproximativ 40 000 de metalur- 
giști din Birmingham au ho
tărît să declare o grevă de 24 
de ore în sprijinul acțiunii re
vendicative a minerilor. O par
te dintre metalurgiști vor in
tra în pichetele care se opun 
încercărilor autorităților de a 
organiza transportul de cărbu-

OLIMPIADA ALBĂ
donna di Campiglio, Heavclly Val-

SAPP0R0'72
SAPPORO 10 (Agerpres). — A 

Opta zi a Olimpiadei albe de la 
Sapporo a consacrat pe unul din 
cnarii favoriți ai Jocurilor, italianul 
Custavo Thoeni, deținătorul „Cu
pei Mondiale", care în proba de 
coborîre îi dezamăgise pe suporterii 
tăi.

Gustavo Thoeni aduce prima 
medalie dc aur Italiei la această 
ediție a Jocurilor. El a obținut pri
ma victorie internațională în sla
lomul uriaș de la Val d’Isere, iar 
in anul 1970 s-a clasat pe primul 
loc în probele de slalom la Ilin- 
dclang și Madonna di Campiglio. 
A terminat pe locul trei în „Cupa 
Mondială". Anul trecut s-a ilustrat 
obținînd victorii spectaculoase în 
competițiile de la Lauberhorn, Ma

ley. Succesul deplin in „Cupa Mon
dială" l-a impus printre cei mai 
buni schiori alpini din lume.

Clasamentul probei de slalom u- 
riaș: 1. Gustavo Thoeni (Italia) — 
3’09” 62/100 (1'32” 19/100 plus 
1’37” 43/100); 2. Edmund Brug- 
gmann (Elveția) — 3’10” 75/100; 
3. Werner Mattle (Elveția) — 3’10” 
99/100; 4. Alfred Hagn (R. F. a 
Germaniei) — 3'11" 16/100; 5. Jean 
Noel Augen (Franța) — 3’11" 
84/100; 6. Max Rieger (R. F. a 
Germaniei) — 3’11’ 94/100. Schio
rii români Dan Cristea și Virgil 
Brenci au ocupat locurile 26 (3’19” 
88/100) și respectiv 33 (3’27” 
40/100.

In cursa de fond pc distanța de 
50 km schiorii norvegieni au fă
cut o adevărată demonstrație, rea
mintind de glorioasa tradiție a a- 
ccstui sport in tara fiordurilor. Ei 
au cucerit medalia de aur cu I’aal 
Tyldum, pe cea de argint cu Magne 
Myrmo și numai tenacitatea sporti
vului sovietic Vedenin, intercalat

fie locul trei, i-a împiedicat să rea- 
izeze un „triptic" spectaculos. La 
stanul „maratonului" zăpezii s-au 

aliniat 40 de concurenți din 13 țări. 
Pista dc la Makomanai a fost ex
celentă. In ultimul moment, sue
dezul Svenacke Lundback, cîștigă- 
torul probei de 15 km bolnav dc 
gripă, a fost înlocuit cu Erik Lars
son. Atacul decisiv al celui care 
va fi încununat campion olimpic a 
fost foarte tardiv, dar nu mai pu
țin eficace. In finalul cursei, Tyl
dum termină cu aproape 15 secun
de avans față de Myrmo și cu 
circa 45 dc secunde înaintea lui 
Vedenin. Printre cei care abando
nau în aceasta aprigă dispută sc 
afla și finlandezul Ecro Maenty- 
ranta, dublu campion olimpic la 
Jocurile Olimpice din anul 1964.

Noul campion olimpic al probei 
da 50 km, fermierul norvegian 
Paal Tyldum, supranumit de coe
chipierii săi „omul de fier" schiază 
da cînd se știe, dar prima sa vic
torie importantă este aceasta obți
nută la Sapporo. Cu cîteva zile în

urmă, cl cîștigasc medalia de ar
gint în cursa dc 30 km. Perfor
manțele sale la Jocurile de la Gre
noble fuseseră dincolo dc perime
trul ce dă dreptul la medalii. Vic
toria de la Sapporo s-a întrezărit 
lotuși anul trecut, cînd Tyldum a 
cîștigat aceeași probă în marele 
concurs de la Lahti (Finlanda).

Clasamentul probei de 50 Iun :
l. Paal Tyldum (Norvegia) — 2h 
43’14" 75/100; 2. Magne Myrmo 
(Norvegia) — 2h 43’29" 45/100; 
3. Viaceslav Vedenin (U.R.S.S.) — 
211 14’00" 19/100; 4. Rcidar lljerm- 
stad (Norvegia) — 2h 44’14" 
51/100; 5. Walter Demcl (R. 1. a 
Germaniei) — 2h 44’32" 67/100; 
6. Werner Gcescr (Elveția) — 2h 
44’34” 13/100.

Concursul de patinaj viteză fe
minin a continuat cu proba de 500
m, in care victoria a revenit celei 
mai tinere concurente americane 
Anne Henning, în vîrstă dc 16 
ani. Nu este insă vorba de o sur
priză. Noua stea a patinajului fe
minin de viteză era prima favorită 
a probei ca urmare a numeroase
lor concursuri cîștigatc în acest se
zon și a recordurilor mondiale sta
bilite la Davos în probele de 500 
m — 42” 50/100 ți 1000 m —

1'27" 30/1C0. La Makomanai, Anne 
Henning a corectat de două ori re
cordul olimpic al Lidiei Skoblikova. 
Evoluția ci a fost marcată de un 
incident: alcrgînd în a cincca pe
reche, ca a fost jenată, în timp ce 
schimba culoarul, de adversara sa 
canadiana Sylvia Burka, ceea ce i-a 
făcut pe arbitri să-i îngăduie să a- 
Icrge încă o dată după cea dc-a 
15-a pereche. In prima cursă, Hen
ning a realizat 43” 73/100, iar în 
cca dc-a doua tentativă 43” 33/100, 
ambele timpuri, noi recorduri olim
pice. Deținătoarea titlului olimpic 
Ludmila Titova (U.R.S.S.), deși nu 
a fost în forma prea bună a ob
ținut medalia de bronz, în timp 
ce compatrioata sa, tînăra Vera 
Krasnova, și-a adjudecat-o pe cea 
dc argint.

Clasamentul probei de 500 m : 
1. Anne Henning (S.U.A.) — 43" 
33/100 — nou record olimpic; 2. 
Vera Krasnova (U.R.S.S.) — 44" 
10/100; 3. Ludmila Titova
(U.R.S.S.) — 44" 45/100; 4 .Sheila 
Young (S.U.A.) — 44” 53/100; 5. 
Monika Pflug (R, F, a Germaniei) 
— 44” 75/100; 6, Atje Heulen- 
Dcelstra (Olanda) — 44” 89/1CO.

După cum se știe, nivelul șomajului a ajuns în S.U.A. la 6,l°Zb din totalul forței de mun
că. Există toate șansele ca această cifră să fie depășită; numeroși muncitori continuă să 
fie concediați ; numai fabrica de automobile din Lordstown are în proiect concedierea a 
825 de muncitori. Recent, la San Francisco a avut loc o marc demonstrație împotriva 
șomajului, pentru dreptul ia muncă.

IN FOTO: Aspect de la o demonstrație împotriva șomajului, demonstrație desfășu
rată recent la San Francisco.
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