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Instantaneul nostru de la Centrul de instruire a noilor 
angajați din Vulcan, ni-1 prezintă pe maistrul Leon Cucu la 
o lecție teoretică privind lampa de iluminat minieră.a ram as 

în adine...
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Rămăsesem descumpănit...
Am bătut zadarnic la 
ușa lui Constantin Za

haria - mă interesasem, și nici 
la mină nu se afla... Mi-a ve
nit o idee, oarecum năstrușni
că. Am luat, pur și simplu, la 
intimplare apartamentul cu nu
mărul cel mai mare de pe a- 
ceeași scară... Cine locuiește 
acolo ? Poate că-l cunoaște pe 
cel căutat de mine, poate... A, 
uite, e Laurențiu Mikloș. Urc 
și... nu-i acasă. Soția, o bă- 
trinicâ simpatică, primitoare, 
nu prea le leagă pe românește, 
cu chiu cu vai pricep totuși, 
câ Mikloș baci, care optspre
zece ani a avut grupă la pre-

Instantaneu 
mineresc

(Continuare in pag.

Oameni și oameni

I

Acum cițiva ani, lucram 
strungar in secția sculerie

Vulcan '72

gătiri la mina Vulcan, unde lu
crase și Zaharia, a ieșit nu
mai pinâ jos, că se întoarce 
imediat...

ă dezbrac și hop și Mi
kloș baci. E mic de sta
tură, imi vine pinâ la 

umăr, dar are mișcări iuți și 
niște ochi nemaipomenit de vii. 
Mă simt subit legat de dinsul, 
are ceva din tata, nu-mi dau 
seama ce anume.

„In '68, am ieșit la pensie, 
nici n-am vrut ca să mă lase, 
dar cu sănătatea... Și-apoi, a- 
veam și 60 de ani împliniți... 
Cu șapte copii după tine... 
Mi-a fost dragă, tare dragă, 
meseria de miner, da’ cind am 
fost mulțumit cit am făcut ? 
Îmi ziceo nevasta : „...da‘ ce 
dracu iți bați atita capu' aco
lo Mă tot biziia, do' alt
minteri m-a-nțeles totdeauna, 
n-am ce să mă pling... Am fă
cut cum o trebuit să fie făcut. 
Bucuros aș fi să intru și acum, 
da' nu mă lasă sănătatea și 
anii, iacătă timpu’ nu stă, el

Traian MORAR

(Continuare în pag. a 3-a)
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DE LA CENTRALA
CĂRBUNELUI PETROȘANI

Activitatea organizațiilor de partid, pe traiectoria 
unui proces neîntrerupt de perfecționare

Dintre două variante
Un moment dc neatenție ; ne

glijența — cu care nu s-a înt 
păcat niciodată, chit că a fost 
vorba de munca lui sau a al
tora — și-a făcut mendrele. 
Un moment de neatenție și ma
șina a fost avariată. „Unde mi-a 
fost capul ? — s-a întrebat cu 
reproș mecanicul. Ce vor spune 
ortacii ? Tocmai mie să mi se 
întimple...44 Și dintr-un reflex 
cercetă încă o dată consecințele 
neglijenței, poate-poate avaria 
nu era altceva decit un simplu 
accident tehnic ce ar fi putut 
fi grabnic remediat. Dar nu a 
fost așa. Avaria era evidentă. 
Ca Și vina lui. Ca și paguba pe 
care o pricinuise minei.

,Cazul" acesta, altădată soco
tit un fapt banal, pus pc seama 
întîmplării și decontat fără re- 
mușeări din buzunarul între
prinderii, ca o poliță plătită 
neglijenței, superficialității. a 
ajuns să fie cunoscut și comen
tat. „Se mai întîmplă" — ziceau 
unii cu indulgență. „Cine păgu
bește — plătește’ — erau de pă
rere alții. Și cum la Exploatarea 
minieră Petrila opinia comba
tivă a colectivului față de risi
pă. neglijență, față de tot ceea 
ce- -aduce prejudicii materiale 
este mai puternică decît spiritul 
conciliant și atitudinea de indi
ferență, avaria cu pricina n-a 
fost clasată.

Fapta în sine, abatere de la 
disciplina muncii, costisitoare 
pentru mină — nu putea fi 
ștearsă cu buretele, trebuia 
sancționată.

„Vinovatul să suporte contra
valoarea pagubei produse. Să 
,i se impute cei 1 200 Iei. Va fi 
o lecție usturătoare14 — a fost 
prima variantă a propunerii de 
sancționare. După ce a cumpă
nit cîteva clipe, directorul mi
nei și-a precizat, la rîndu-i, 
propriul punct de vedere: ..II cu
nosc bine pe mecanicul în cau
ză. Este un muncitor conștiin
cios, un om de bază. Lucrează 
dc mulți ani la mină și este la 
prima lui abatere. In locul sanc
țiunii materiale să-i aplicăm una 
morală. Vă asigur că o carica
tură va avea un puternic efect 
educativ asupra lui și a celor 
din jur“ — a opinat el.

Cum necum, mecanicul a aflat 
dc cele ce se puneau la calc. Și-a 
închipuit cum va arăta în cari
catură. ce rînduri usturătoare se 
vor scrie despre el, cum oame
nii le vor citi, vor zîmbi pentru 
moment ca apoi, cînd vor da 
cu ochii de el, să-l apostrofeze. 
Numele lui va flutura pc buze
le multora ca exemplu negativ. 
După multe clipe de neliniște, 
de dialog interior, a pășit pra
gul comitetului dc partid :

— V-aș ruga să mă înțelegeți. 
Suport foarte greu o asemenea 
rușine. Eu care le-am vorbit al
tora despre exemplul personal, 
tocmai cu să fiu arătat cu dege 
tul... Plătesc imputația. cît 
fi. dar renunțați la caricatură.

ZMenețlt
Șeful ele sector al U.M.T.F. 

Iscroni, Ion Stanca e mulțu
mit de faptul că $-au mutat 
Ia „casă nouă*... Sediul cel 
vechi de la Dărunești, era 
total necorespunzător. Se 
pierdea timp cu manipularea 
lemnului, depozitarea se făcea 
ca vai de lume. De la 1 ia
nuarie 1)72 sectorul dispune 
și de un atelier nou pentru 
reparații curente și tehnice.

Vizităm atelierul. Atelierul 
dispune de un strung, o forjă 
nouă, aparate de sudură, două 
mașini de găurit..

In hala cu „cricuri". citeva 
autocamioane. Sint „triste". 
Par oameni obosiți, suferinzi. 
Cine ar crede că peste o zi 
vor „înghiți" din nou kilo
metri. către Jieț, Aușelu. Po- 
latiște. Pută, Girbova ?...

— înainte revizia tehnică 
dura 4—5 zile. Acum durează 
o zi, o zi jumătate...

Ion Stanca vorbește de 
hărnicia oamenilor săi, a ce
lor 97 de șoferi cu mașinile 
lor „Bucegi S-l 13* și .Bu- 
cegi S-114". Zilnic se descar
că la „bază" 500—700 mc. Un 
șofer atinge zilnic cinci dru
muri grele...

Ce se înțelege aici prin dru
muri „grele" ? Drumuri cu 
curbe, cu pante, cu zăpezi, 
drumuri înguste. Mergem spre 
rampă. Vorbim despre oa
meni. Despre șoferii „de ca
mioane* Miliai Ionescu, Vic
tor Petrică, Zaharia Crăciu- 
naș, Aurel Manolescu, șoferii 
„de remorci" Mihai Biro, Con
stantin Vlad, Ciurea Lascu...

O dihanie galbenă, cu. colți 
de mamut aleargă prin fața 
noastră. Prinde cițiva bușteni 
ca pe niște bețe de chibrit. 
Ion Stanca îmi vede întipări
tă pe chip nedumerirea și mă

x_____________-

Nu știm, deocamdată pen
tru care din cele două va- 
riante — sancțiune mate
rială sau morală — vor 
opta cei în măsură să judece 
acest caz. Un lucru este însă 
cît se poate de evident: carica
tura a devenit la E.M. Petrila 
o armă combativă de temut, ti
rul ei bine reglat are o puter
nică rezonanță în conștiințe și, 
de ce n-am adăuga, are o pu
ternică forță educativă. Este 
prin urmare pe deplin justi
ficată preocuparea organizației 
de partid de aici de a extinde 
și mai mult teritoriul vizual, zo
na de observație a acestei forme 
a muncii politice de masă. După 
cum se vede, satira nu-i face 
pe toți să rîdă ; are și un re
vers în care nimeni nu dorește 
să-și recunoască chipul și nume
le.

In ceea ce-1 privește pe „ero
ul4 însemnărilor noastre — fără 
a anticipa asupra măsurii ce se 
va lua dar ținînd scama dc op
țiunea luj — am preferat să-l 
socotim un anonim care bene
ficiază de suspendarea tempora
ră a unei sancțiuni. Un anonim 
care se va putea remarca, va 
putea ieși in evidență și va 
putea fi cunoscut dacă în efortul 
pentru reabilitare exemplul lui 
va fi ca și pînă nu de mult, dc 
un singur fel.

PROLETARI DIN TOATE JARILE. UNIȚI VA I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe conducătorul 
delegației R A. Libiene

In cursul dimineții <|- mi'T< uri. H m:irtl< 1972, 
tov.nNicolae Ceaușeii ti, <<•< retnr general al 
Partidului Comunist Romun, președintele Consi
liului dc Stat al Repiiblir ii Sotitilisle România, 
a primit pe Abdel Salam Jallourl, membru al 
Consiliului Comandamentului Revoluției din Li- 
hi’i minisiru’l economiei, industriei și finanțelor, 
conducătorul delegației guvernamentale a Repu
blicii Arabe Libiene, care se află în țara noas
tră.

La întrevedere a luat parte Ion Pâțan, vice 
președinte al Consiliului dc Miniștri, ministrul 
comerțului exterior.

In cursul convorbirii, cnre a avut loc cu acest 
prilej, au fost discutate probleme privind dezvol-

tril' i relațiilor dc colaborare economică, politică, 
culturală, de cooperare tehniuo-științifică șl in 
producție dintre România ,i Libia. In acest con
text, s-au evocat posibilitățile concrete care exis
tă pentru extinderea și diversificarea a estor 
relații in tonte domeniile do interes reciproc.

Totodată, a avut loc un schimb dc păreri în 
probleme ale situației internaționale actuale, ale 
luptei antiimperialiste. pentru progres și pace in 
lumea întreagă.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolac Ccaușescu a reținui pe 
oaspete la dejun.

cu

A-

.liniștește" : „E un IFROM, 
așa ii zicem noi. Altfel zis 
„încărcătoare mecanică 
braț frontal"...

Afară c destul de frig, 
ici, intre munți, sunetele se 
„purifică" parcă. Distilate, 
loviturile de ciocan, rateurile 
țevii de eșapament, buștenii 
loviți unii de alții, se închea
gă într-un ritm continuu. Aș 
vrea să stau de vorbă cu u- 
nul din „numele" pomenite 
de interlocutor. Atit că șofe
rii (rulași nu prea stau pe 
aici. Sint mereu pe drum...

Mașinile — unele vin. alte
le pleacă. Mi-aș dori o înălți
me pe undeva, să am o 
„perspectivă". Așa. dimensiu
nile uriașe, mă sufocă...

Mă îndepărtez de „baza*. 
Simt nevoia să fac cițiva 
pași pe jos. In spatele meu, 
mașinile urcă... Ele sint îngri
jite aici ca niște copii. De 
foarte multă vreme nu s-a 
mai defectat un carburator... 
N-am inlilnit nici un șofer 
fruntaș .acasă". Și asta pen
tru că acești oameni erau 
in luptă cu noroiul, cu dru
murile. cu kilometri. Gaterul 
de la Lonea solicită materi
al... Lemnul se caută. E la 
mare preț.

...Atunci cind deschidem o 
fereastră, să respirăm aerul 
răcoros de afară, sau să pri
vim noaptea luminile orașu
lui sau stelele, cind avem 
grijă să nu se „zgirie* mobila 
nou cumpărată, cind citim o 
carte sau tragem o linie pe 
planșetă, cînd scriem, sa nu 
uităm că intre inima munți
lor și lucruri, asemeni arterei 
omului, fibra lemnului zvîc- 
nește.-

Lucian STROCIII

Acțiune de curățenie
9 f

In vederea întreținerii curățeniei și înfrumusețării spa
țiilor din jurul blocurilor, s-a hotărît ca în ziua de 5 martie 
a.c. să fie organizată o acțiune de muncă patriotică în cartie
rul Braia la care au participat aproape toți locatarii. Prin 
munca depusă în cadrul acestei acțiuni s-a dat cartierului 
un aspect mai îngrijit, mai plăcut.

O contribuție însemnată la reușita acestei acțiuni a a- 
vut-o Iosif Bughcs, președintele comitetului de bloc, Miliai 
Dorner, Sava Băcanu, Vasile Damian, Elena Nagy, Valcrica 
Petre, Maricica Ghenade și alții.
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Ce ci ti m ?
Anchetă în rîndul locuitorilor din Lupeni

Cartca a constituit, încă dc la 
apariția ci, un permanent mijloc dc 
informație și educație, fapt confir
mat dc-a lungul istoriei dc toți cei 
cc-au cunoscut-o și îndrăgit-o. Toc
mai de aceea nu este, și nu ne poa
te fi, indiferent ce se citește, cînd. 
cum, ce se reține din cele citite. In 
cadrul, atît dc propice pentru cul
tură, creat de către conducerea 
noastră de partid și de stat, explo
zia editorială ne pare un lucru fi
resc. Ne-am propus sa v.cdem în ce 
măsură locuitorii orașului Lupeni 
citesc și ce anume citesc.

Ani evitat de la bun început cla
sicul sondaj printre librarii orașu 
lui și ne-am adresat unui număr des 
tul dc marc dc cititori pc care 
i-am oprit pc strada cu întrebările : 
„Care este ultima carte citită ?" 

iii timp în urmă?"

Cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua internaționala a femeii — 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitala o adunare festivă

Au participat lucrătoare din în
treprinderi șt instituții bucureștcne. 
activiste dc partid, ale organizați
ilor dc masa și obștești, vechi mi
litante ale mișcării dc femei din 
țara noastră, gospodine. Au luat 
parte, dc asemenea, soții ale șefilor 
misiunilor diplomatice din țările so
cialiste, acreditați la București.

La adunare au participat tovarășii 
Gheorghc Pană, Gheorghc Radu
lescu, Dumitru Popa, Cornel Burti
ca, reprezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale,

Luînd cuvîntul, prof, ing. Suzana 
Cădea, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, a vorbit despre 
semnificația Zilei internaționale a 
femeii, zi tradiționala care simbo
lizează eliberarea și emanciparea fe
meii Experiența a demonstrat că 
prezența femeilor în activitatea pro
ductivă și spirituală, în viața so-.l 
dală a țării noastre — a arătat 
vorbitoarea — reprezintă o necesi
tate obiectivă, determinată atît dc 
cerințele mobilizării (Agcrpres)

Pilde vii pentru
generațiile de tineri

Evocări ale trecutului glorios

Dumitra CÎMPEANU 
corespondent

■

Aproape 30 dc persoane de vîrsic 
variind între 25—40 ani ne-au răs
puns ca nu-și aduc aminte, dar zil
nic citesc ziarele. Și ca întotdeauna, 
au existat destui (16) care, au re
fuzat pur și simplu să ne răspundă 
la întrebări, dar și persoane ama
bile care și-au declarat identitatea, 
Redăm mai jos răspunsurile aces
tora din urmă.

Petru Resign, asistent medical. 
Am recitit „întunecare" de 
Petrescu, acum o săptămînă.

Constantin Artneanu,
- două zile in urmă din 

„Bel-Ami" de Maupassant, 
vreo două luni.

Victoria Bojin, elevă în ejasa a 

lor Creatoare ale națiunii, în amplul 
proces dc construire a societății so
cialiste, cit și de principiul deplinei 
egalități și emancipării femeii, con
st iuții juridic și realizat în fapt. 
Angajate în marele efort construc
tiv pe carc-l cunoaște întreaga țară, 
milioanele dc femei de la orașe și 
sate aduc o importantă contribuție 
la îndeplinirea obiectivelor economi
ce și social-culturale, conștiente că 
înfăptuiesc propriile lor aspirații dc 
progres fericire și bunăstare. In 
condițiile în care toate forțele so
ciale ale țării sînt chemate să ridice 
pc o treaptă superioară calitatea 
muncii lor, organizației noasirc, co
mitetelor și comisiilor femeilor le 
revin răspunderi sporite in antrena
rea maselor dc femei dc la orașe 
și sate la îndeplinirea mărețelor o- 
biective puse de partid în fața po
porului. în desfășurarea unei bogate 
activități educative în scopul dez
voltării conștiinței politice și cetă
țenești a femeilor, fructifîcînd ast
fel drepturile și îndatoririle cu ca
re este investită femeia în societa
tea românească contemporană.

Subliniind faptul că femeile se 
manifestă activ și în viața interna
țională, demonstrînd astfel conști-

T..!n toamna lui 1927, intr-unui 
din cartierele mărginașe alo ca
pitalei apăruse o tinără firavă și 
desculță. Era DONCA SIMO, în 
vîrstă de numai 17 ani, împinsă 
de necazuri, dornică să-și asigure 
oxistențo. Iși găsise de lucru la o 
țesătorie, unde s-a angajat repe
de datorită istețimei și voinței ca
re o stăpineau. Munca și activi
tatea de organizație au făcut din 
ea eroina de mai tîrziu, cunoscu
tă și stimată pentru pilda ce o 
lăsat-o în urma ei.

Așa cum o descrie cronica vre
mii, cugeta și țintea către o luptă 
fermă cu viața. Cunoscuse orga
nizația U.T.C. și începuse să-și 
vadă locul acolo, alături de alți 
tineri avintați, pe marele front al 
luptei revoluționare. Acolo și-a 
format convingerea că viața tre
buie să fie liberă, nu ingenunchia- 
tă, că omul muncii are de partea 
lui dreptatea, dar că stăpinii i-o 
înăbușă. In viața de organizație 
și-a format întreaga ei optică re
voluționară.

Din toate aceste motive ea de
venise un obiectiv al siguranței, al 
copoilor aparatului de reprimare 
de atunci, care o urmăreau la tot 
pasul.

Se căsătorise nu demult și tră
ia zilele fericite ale primei ma
ternități. Avea să devină mamă. 
Tocmai atunci a fost arestată și 
torturată fără milă, apoi condam- 

ca
. - a

unei uzine brașovene. Nici azi 
nu pot uita satisfacția pe ca
re-o simțeam cind cuțitul 
mușca flămind oțelul, mode- 
lindu-l, iar șpanul, bucle — 
bucle, se degaja sfiriind. Dar 
muzica ! Pentru că trebuie să 
știți că există și o muzică. Un 
concert al muncii! Zumzetul

I. MIRCEA

me
motoarelor, svirțiitul metale
lor ce prindeau forma dorită, 
loviturile ciocanelor, acutele 
polizoarelor in contact cu o- 
țelul, toate se contopeau fn- 
tr-o simfonie ciudată dar tu
nică. .Simfonia bucuriei și a 
muncii".

Insă, cel mai bine îmi a- 
mintesc oamenii... Acei oameni 
minunați ain preajma mașini
lor, legați sufletește a> tt la lu
cru 'T și in timpul liber 
prin mii de fire durabile, 
trainice, asemeni oțelului că
reia ii dădeau viață.

Îmi vine in minte pauza de 
masă, cind din serviete sau 
sertare se scoteau pachetele 
cu de-ale gurii. Atunci, oame
nii, grupați, mimau tăcuți, 
impărțindu-și unul altuia gus
tarea Se intimpla că auzeiwi :

— Vasilică, lasă, nene, lu
crul și hai Ia masă!

— Știi, nea Sandule, eu... 

ința răspunderii lor pentiu viitorul 
omenirii, vorbitoarea a spus : Ziua 
internațională a femeii reprezintă un 
prilej deosebit pentru exprimarea 
firieicniei și solidarității femeilor din 
urnea întreagă, in lupta pentru in

teresele lor fundamentale, pentru 
pace și progres. Astăzi, mai mult ca 
orieînd. cîștigarea și consolidarea e- 
galității in drepturi pentru femei 
sint obiective legate de indepen
dența națională a popoarelor și de 
apărarea păcii, dc dezvoltarea de
mocrației și de progresul social.

Participantele la adunare au a- 
dopțat apoi textul unei telegrame 
adresare Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care, 
dind glas gîndurilor și sentimente
lor profunde ale tuturor femeilor 
din patria noastră, iși exprimă de
votamentul nețărmurit față de Parti
dul Comunist Român și se anga
jează sa mobilizeze toate forțele. în
treaga capacitate de munca pentru 
a contribui la traducerea în viața a 
mărețului program dc făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

notă la închisoare. Acolo a năs« 
cut copilul, in condițiile unei mi
zerii greu de descris. Acolo, in 
întuneric, fâră cele mai elemen
tare condiții de igienă, noul năs
cut și-a trăit primele zile, săptă- 
minl și luni.

După ieșirea din închisoare, și 
după un scurt timp de odihnă, 
Donca s-a avintat din nou in lup
tă. l-a fost încredințată o sarcină 
de mare răspundere. împreună 
cu alți luptători, trebuia să acți
oneze pe frontul cuvîntului tipărit, 
să organizeze și să asigure func
ționarea unei tipografii ilegale. 
Sarcina o fost îndeplinită, dar 
cu prețul unor clipe grele pentru 
tînăra utecistă. După o perioadă 
de activitate a căzut iarăși in 
ghearele siguranței. Din nou a 
fost schingiuită și torturată.

Din nou chinuri, din nou o via
ță mai mult decit amară. Toate 
acestea îi complicau boala care 
o cuprinse fără nici o șansă de 
ameliorare. Lipsită de îngrijire 
medicală, subalimentată și supu
să la cele mai cumplite torturi, 
s-a stins din viață între zidurile 
reci ale închisorii. A rămas in ur
ma ei exemplul de neșters al o- 
mului devotat pentru cauza celor 
mulți.

I. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)
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— Vino și iu de colea și la
să rușinea!

Apoi se fuma cite o țigară, 
se cereau sfaturi, se dădeau 
explicații pentru executarea 
unor operații mai dificile. 
Prieteniile continuau și după 
sunetul sirenei care anunța 
sfirșitul schimbului Un gind 
un sfat, un ajutor. Toate por
nite din inimă, componente a

le vieții colective, ale mun
cii in comun, ale omeniei...

Mi-am amintit despre toa
te acestea, zilele trecute, cind 
discutam cu un cunoscut. A- 
cesta îmi povestea, alarmat, 
că in biroul lor atmosfera a 
devenit insuportabilă. Cei șa
se oameni ce-și impart tot a- 
titea scaune, așezate simetric 
in jurul unor mese, nu se mai 
ințeleg — jigniri reciproce, 
birje pe la colțuri, certuri, 
reclumații. Se pierde timp, se 
tărăgănează lucrări, se con
sumă nervi. Ce au de îm
părțit ? Nu se știe' Destul 
că-ți vine să-ți iei timpii...

L-am ascultat și i-am com
parat. Oare să fie vorba doar 
de faptul că există oameni 
și .oameni' 7 Nu știu. Nu 
cred...
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Cheia de boltă a succesului în îndeplinirea sarcinilor de plan
pe anul 1972 la producția de cărbune
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Zilele acestea a avut loc adunarea generală a oamenilor 
muncii de Ia Centrala cărbunelui Petroșani, Dcsfășurindu-și 
lucrările la scurt timp de la Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderile și centralele industriale șide 
construcții, avintl drept ghid prețioasele indicații date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul generai al Partidului 
Comunist Român, in ampla cuvintarc rostită la această 
conferință, adunarea generală a oamenilor muncii de Ia 
Centrala cărbunelui Petroșani a analizat aprofundat, cu înal
tă competență și responsabilitate activitatea desfășurată in 
primul an al cincinalului, stabilind direcțiile înfăptuirii sar
cinilor complexe, cantitative și calitative, pe anul 1972.

Marcînd importanța deosebită a lucrărilor acestui fo
rum muncitoresc, la adunare au participat tovarășii : ing. 
ȘTEFAN ALMAȘAN, secretar al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., NEGRUȚ CLEMENT, prim-sccretar al Co
mitetului municipal de partid, I0AN LAzARESCU, adjunct 
•1 ministrului Minelor, Petrolului și Geologici, MARIAN 
ANGELESCU, adjunct al Ministerului Muncii, POGEA 
BRÎNCOVEANU. președintele Consiliului județean al sin
dicatelor, reprezentanți ai uniunii sindicatelor pe ramură, 
consiliului economic și ai altor organe centrale și locale.

Adunarea a dezbătut darea de seamă privind activitatea 
Centralei cărbunelui Petroșani și a Consiliului oamenilor 
muncii pe anul 1971 prezentată de tovarășul dr. ing. PETRU 
ROMAN, președintele Consiliului oamenilor muncii, și pro
iectul planului dc măsuri pentru asigurarea condițiilor de 
realizare ritmică și depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1972 prezentat de tov. ing. VA SI LE C1R1PERU, director 
tehnic producție.

Există încă importante 
rezerve nevalorificate 

pentru imprimarea 
de noi impulsuri extracției
Ceea ce a caracterizat activi

tatea Centralei în 1971 — pri
mul an al cincinalului — au 
fost rezultatele pe ansamblu bu
ne obținute în principalele com
partimente A.șa cum s-a arătat 
in darea de seamă, producția 
globală s-a realizat cu o de
pășire de 31 124 mii lei. produc
ția marfă cu 12 646 mii iei, iar 
producția marfă vîndulă și în
casată cu 39 054 mii Ici. Ateste 
rezultate s-au obținut mai ales 
pe seama depășirii planului pro
ducției nete de cărbune cu 
34 276 tone și a unor produse 
ale U.U.M.P. cu 19 641 mii let 
Producția medie zilnică la căr
bunele brut extras a crescut in 
anul 1971 cu 1 400 tone față dc 
anul 1970, o creștere mai mare 
fiind obținută de exploatările 
Ixmca. Paroșeni, Petrila Și Uri- 
eani, iar E.M. Lupeni a depășit 
și prevederile din studiul teh- 
nico-economic, pe anul 1971. 
Planul de investiții pe Centrală 
a fost depășit cu 1,9 la sută, iar 
planul de punere în funcțiune a 
fost realizat in proporție de 
100,4 la sută.

Enunțînd succint aceste rezul
tate în activitatea de producție 
darea de seamă a relevat și 
cîteva din realizările obținute 
în domeniul îmbunătățirii nive
lului de viață al salariaților, 
p. . repartizarea in anul
1971 a 822 apartamente, asigu
rarea a 2 337 locuri in cămine 
pentru ncfamiliști și 2 400 
locuri la cantine.

Apreciind valoarea indiscuta
bilă a rezultatelor de ansamblu.

obținute pe centrală în 1971 
participant» la dezbateri, împu
terniciți ai colectivelor de mun
că din exploatările miniere și 
celelalte unități din cadrul 
centralei, au înfățișat cu matură 
chibzuință o seamă de neajun
suri și deficiențe care au frînat 
activitatea de producție, au fă
cut numeroase propuneri și 
sugestii, evidențiind existența u- 
nor importante rezerve ce pot 
fi valorificate în scopul îmbună
tățirii activității economice.

Principalul aspect negativ — 
după cum s-a subliniat în a- 
dunarc — îl constituie nereall- 
zarea intr-o serie de unități a 
planului producției brute de 
cărbune și a planului de pregă
tiri. Deși a existat linie de front 
corespunzătoare planului de 
producție, iar dotarea tehnico- 
materială a fost mult îmbunătă
țită. viteza de înaintare progra
mată nu a fost realizată la nici 
una din exploatările miniere 
datorită existenței unui șir de 
deficiențe în programarea și or
ganizarea producției. Cauzele ? 
Gospodărirea nccorespunzâtoare 
a forței de muncă, concretizată 
în neplasarea unui important 
număr de posturi în cărbune, 
existența unor serioase deficien
țe în deservirea locurilor de 
muncă, întreținerea lucrărilor 
miniere. întreținerea și repara
rea utilajelor și instalațiilor.

— Consider — arăta în cuvîn- 
tui său ing. Nicolae Nicorici, di
rectorul minei Uricani — că fo-

i 1

J Componența biroului executiv ' 
ț . ... « . .. .. Ial Consiliului oamenilor muncii i1
' al Centralei cărbunelui ț 
J Petroșani
' i
I Dr. 'ng. Petru ROMAN, director general
ț Ing. Gbeorghe GTUCLEA, director tehnic cerce- I 

tare-dezvoltare J
i Ing. Vasile CIRIPERU, director tehnic-producțic | 
ț Ing. Otto ABRAHAM, director economic-co- I 
\ mercial j
I Iosif BlRSAN, director financiar-contabil 
j Ioan KARPINECZ, director personal I

I Dr. ing. Ionel CRAIESCU, inginer șef preparare ț 
' Ing. Gheorghe DAVIDESCU, inginer șef inves- I 

| ligi ț
I Petru IACOB, reprezentant al comisei comite- ț 
I telor sindicatelor din unitățile C.C.P. ț

Adunarea generală a oamenilor muncii 
de la Centrala cărbunelui Petroșani
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aprobate în adunarea generală
a oamenilor muncii

pe Centrala cărbunelui Petroșani
SE VOR REALIZA

PESTE SARCINILE DE PLAN LA:

• Producția globală 9 milioane lei

® Producția marfă 9 milioane lei

© Producția netă 32 000 tone 
cărbune

— Se va depăși productivitatea

losirea completă a capacităților 
dc producție de care dispunem, 
problemă subliniată pregnant în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Ia recenta Conferin
ță pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderile și 
centralele industriale și de con
strucții, este una din probleme
le cele mai esențiale ce ne stau 
în față. In actuala conjunctură 
cu regimul de lucim de 6 ore, 
cînd nu s-a reușit să se creeze 
condiții corespunzătoare ca toa
te brigăzile să-și îndeplinească 
sarcinile dc plan trebuie să a- 
vem în vedere și faptul că ru
tina încă își mai spune cuvîn- 
tul, că unii lucrează în aceeași 
manieră și în același ritm ca în 
regimul de 8 ore. Așa nu se 
poate merge înainte. Sîntcm da
tori să asigurăm o mai bună 
organizare, să creăm minerilor 
condiții să folosească din plin 
cele 6 ore de lucru la front, să 
întărim disciplina și răspunde
rea pe toate treptele ierarhice. 
Pe dc altă parte se impune o 
preocupare deosebită pentru 
menținerea unui echilibru între 
volumul lucrărilor de pregătiri 
și activitatea de producție pen
tru că sîntcm uneori tentați să 
neglijăm activitatea de produc
ție în dauna activității dc pre
gătiri, ceea ce inevitabil, se re
flectă negativ în activitatea ul
terioară de producție. Din acest 
punct de vedere mina Uricani 
se găsește la ora actuală într-o 
situație bună — avem linie de 
front suficientă, cu lucrările de 
pregătiri mergem bine — ceea 
ce ne asigură perspectiva în
deplinirii și depășirii sarcinilor 
de plan pe anul 1972.

— La noi — arăta ing. Victor 
Ghioancă, dc la mina Aninoasa 
— deși unele sectoare și brigăzi 
au obținut rezultate bune, re
alizările de ansamblu nu ne 
pol satisface. Cauza unor ră- 
mîneri în urmă se datorește în 
principal faptului că nu am re
ușit întotdeauna să folosim la 
întreaga Capacitate utilajele din 
dotare. Nu știu cum ar fj mai 
bine in altă parte dar cred că 
la mina noastră s-ar impune în-

valorică planificată cu 300 lei pe sa
lariat an.

citor se impune să asigurăm o 
cît mai bună omogenizară a aces
tor colective, să creăm în sinul 
lor un climat dc muncă propice 
unei strînse conlucrări și dobo
râri. să dezvoltăm o opinie pu
ternică și promptă împotriva 
stărilor dc lucruri negative, să 
dezvoltăm spiritul dc emulație. 
Dacă se muncește bine cu co
lectivul fiecărei brigăzi, dacă 
îi consultăm pe mineri și ținem 
seama de părerile lor și dacă 
le asigurăm în același timp con
dițiile necesare, planul de creș
tere a productivității muncii și,

in același timp, ca o princij ă 
consecință, planul dc produc
ție și angajamentele luau n 
întrecerea socialistă vor I în
deplinite și depășite. La >ccs- 
tea aș mai adăuga un lucru» 
avem la fiecare mină brigăzi 
bune și chiar foarte bune iu 
oameni minunați, cu experien
ță bogată, care au dovedit ia 
orice condiții că nu eunosv râ- 
mînerea în urmă. Să facem mai 
mult decît am făcut pină acum 
ca experiența acestor brigăzi 
să devină bunul întregului co
lectiv a| minei.

Deziderat major:

ii rec ași
Miilea,
Tudor

Vulcan

sarcinile de producție 
realizate in condițiile 
respectării riguroase

— Se vor reduce cheltuielile de 
producție cu 2 milioane lei, din care 
la cheltuielile materiale cu 1.2 mili
oane lei.

— Beneficiile planificate să fie 
depășite cu 2,2 milioane lei.

dreptarea atenției și preocupări
lor întregului corp tehnico-in- 
gineresc asupra acestei proble
me, eventual prin organizarea 
cu regularitate a unor dezbateri 
colective pe această temă, care 
să fie urmate de măsuri prac
tice menite să ducă la o mai 
bună organizare a procesului 
de producție.

— Sîntem foarte hotărîți — 
spunea minerul Vasile Bușitu
ri», șef de brigadă la mina Lu
peni — să dezvoltăm realizările 
frumoase obținute de colecti
vul exploatării noastre în anul 
1971. Intîmpinăm însă multe 
dificultăți. Una din acestea es
te slaba aprovizionare tehnico- 
materială a fronturilor de lucru. 
In abatajul pe care-I conduc, 
avem în dotare o combină 
cu care trebuie să înaintăm 150 
m lunar. Or, pentru a obține 
această viteză sporită de avan
sare se impune o bună aprovi
zionare a abatajului cu toate 
cele necesare ca minerii să nu 
irosească timpul de lucru um- 
blînd pe galerii pentru a trans
porta de la mari distanțe mate
rialele necesare. Ni s-a promis 
că în scopul ușurării transpor
tului de materiale la locurile 
de muncă vom fi dotați cu mo- 
noraie. Insistăm să se respecte 
asigurările ce s-au dat în acest 
sens pentru a economisi mina 
de lucru, a reduce efortul fizic 
și pentru a optimiza condițiile 
de muncă la front printr-o ma 
bună aprovizionare.

Un șir de aspecte legate de 
necesitatea satisfacerii depline 
a cerințelor majore ale sporirii 
producției de cărbune în vede
rea îndeplinirii sarcinilor de 
plan în condițiile programului 
de muncă de 6 ore și tot atîtea 
sugestii și propuneri au adus, 
de asemenea, in dezbaterea a- 
dunării ing. Otto Abraham, di
rector economic — comercial, 
ing. Gheorghe Olariu, directo
rul U.U.M.P.. ing. Gheorghe Mi- 
rică, directorul preparației căr
bunelui Coroești, Victor Arde- 
leanu, directorul preparației 
cărbunelui Lupeni.

In abataje și la brigăzi, 
o productivitate mai înaltă!

Unul din obiectivele princi
pale ale activității economice 
a Centralei l-a constituit creș
terea productivității muncii. 
După cum se cunoaște însă, cu 
toate că productivitatea valori
că a fost depășită, planul dc 
creștere a productivității fizice

nu s-a realizat ca o consecința 
îndeosebi a neîndeplinirii pla
nului tehnic, a insuficienței mă
surilor necesare organizării co
respunzătoare a producției și a 
muncii, precum și a lipsei de 
stabilitate a efectivelor.

Desfășurîndu-și lucrările la

J

muncii de la 
cărbunelui Petroșani a 
ca îmbucurătoare re- 
obțlnute, remarcînd 

vădită de a se atinge

trei luni de la generalizarea ex
perimentării programului de 6 
ore la fronturile de lucru din 
subteran adunarea reprezentan
ților oamenilor 
Centrala 
apreciat 
zultatele 
tendința
în abataje, în regim de 6 ore 
productivitatea ce se realiza 
înainte în regim de 8 ore.

După cum se sublinia în da
rea de seamă prezentată în fa
ța adunării, la nerealizarea sar
cinii de creștere a productivită
ții muncii fizice a contribuit și 
faptul că în anul 1971 indicele 
de utilizare a fondului de timp 
disponibil n-a fost corespunză
tor. De asemenea, la unele ex
ploatări miniere printre care U- 
ricani, Lonea, Aninoasa și Vul
can productivitatea muncii nu 
a crescut pe măsura dotării 
tehnice, realizările indicatorilor 
privind tăierea mecanică a căr
bunelui. susținerea metalică în 
■bataj și încărcarea mecanică 

in galerii, situîndu-se cu mult

sub sarcinile de plan. Unele 
conduceri de exploatări și sec
toare, urmărind realizarea pro
ductivității muncii în abataje 
an scăpat din vedere necesita
tea realizării producției Ia 
brigăzi prin plasarea corespun
zătoare a fronturilor. factor e- 
sențiaJ In realizarea plan ui ui 
de producție și a planului pro
ductivității muncii pe exploa
tare.

Mai nrulți vorbitori printre 
care ing. Vasile Ciriperu. ing. 
Dumitru Opriș, directorul mi
nei Petrila, ing. Dumitru Popca- 
năș. directorul minei Lupeni, 
Ioan Raczek, secretarul comi
tetului de partid de la 
mină, ing. Alexandru 
directorul I.C.P.M.H., 
Mucuță, lăcătuș la mina
ș.a. vizînd în cuvîntul lor accs-j 
te probleme au evidențiat ne
cesitatea unei preocupări spo
rite pentru organizarea superi
oară a muncii, pentru folosirea 
cit mai judicioasă a fondului de 
timp^ ridicarea nivelului califi
cării' muncitorilor și cadrelor 
tehnico-inginerești, intensificarea 
activității de cercetare în vede
rea extinderii mai rapide a me
canizării și automatizării în 
procesul de muncă atit din sub
teran cîț și de la suprafață, in
troducerea cu mai mult curaj 
a tehnologiilor avansate, de ma
re randament.

— In scopul creșterii produc
tivității muncii la nivelul sta
bilit prin sarcina de plan — 
spunea ing. Mircea Popescu, di
rectorul minei Dîlja — se im
pune acordarea unei mult mai 
mari atenții raționalizării mun
cii. creării de condiții optime 
la fronturile de lucru, ca fie
care miner să producă cu ma
ximum de randament posibil la 
nivelul tehnicii existente în 
prezent.

— Brigada este celula de ba
ză a activității la mină — su
blinia, insistînd asupra acestei 
idei tovarășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului de partid 
el minei Lonea. Dacă realizarea 
planului minei depinde de re
zultatele muncii fiecărei bri
găzi, aceste rezultate, la rindul 
lor, depind de munca fiecărui 
miner. Dar. pentru a obține o 
productivitate înaltă, pe mun-

a normelor
de protecție a muncii

Jn adunare, mai mulți vorbi
tori între care ing. Iosif Reme- 
te, inspector șef adjunct al in
specției de stat pentru protec
ția muncii au ridicat în cuvîn- 
lul lor numeroase probleme în 
legătură cu normele departa
mentale dc protecție a muncii 
subliniind, pe bună dreptate, 
importanța deosebită a respec
tării lor atit pentru realizarea 
sarcinilor de producție cît și 
pentru apărarea sănătății și 
vieții minerilor. Cu toate că nu
mărul accidentelor de muncă pe 
ansamblul Centralei a scăzut, 
adunarea a apreciat ca fiind 
încă necorespunzătoare preocu
parea unor conduceri de exploa
tări față de problemele protec
ției muncii. Lucrările adunării 
au evidențiat, de asemenea, că 
în munca de instruire și edu
care a personalului s-au mani
festat lipsuri serioase la toate 
exploatările miniere. In același 
timp s-a evidențiat faptul că 
unele accidente s-au datorat in
disciplinei în muncă și lipsei de 
răspundere din partea unor ca
dre care conduc, organizează și 
controlează.procesul dc produc
ție.

Caracteristică este și lipsa 3e 
consecvență în aplicarea unor 
măsuri eficiente pe linia îmbu
nătățirii protecției muncii. Gră
itor în acest sens este faptul că 
deși activitatea de protecție a 
muncii a fost analizată in re-

petale rinduri atit de către or
ganele colective de conduct! e 
ale Centralei cît și de ale uni
tăților. stabilindu-se de fiecare 
dată măsuri pentru îmbunătăți
rea situației, datorită deficien
telor care au existat în organi
zarea aplicării și controlul res
pectării lor la nivel de execu
ție eficiența acestor măsuri a 
fost necorespunzătoare, conti- 
nuînd să se manifeste o serie 
de abateri.

In adunarea generală a oame
nilor muncii a luat cuvîntul 
tov. Ion Lăzărcscu, adjunct a) 
ministrului Minelor. “ 
lui și Geologiei, care 
a felicitat. în numele 
riî ministerului pe toți 
re s-an străduit de-a lungul u- 
nui an de muncă să îndepli
nească sarcinile puse în fața 
minerilor de partid și guvern 
a răspuns unor probleme ridi
cate în adunare, a căror solu
ționare este de competența mi
nisterului și a făcut prețioase 
recomandări privind activitatea 
viitoare a Centralei și unităților 
subordonate. vizînd îndeosebi 
căile îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de plan pe anul 1972.

Pctrolu- 
după ce 
conduce- 
aceia ca

Pagină realizată de
C. MAGDALIN

Jaloane pentru o activitate de viitor
calitativ superioară, eficientă

In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul ing. 
Ștefan Almășan, care a spus între altele i

Comitetul județean de partid apreciază și cu acest pri
lej rezultatele pozitive obținute în activitatea Centralei căr
bunelui Petroșani și a unităților subordonate, preocuparea 
organizațiilor dc partid, sindicat și U.T.C. pentru organiza
rea și mobilizarea întregului efectiv de salariați dc la uni
tățile miniere, U.U.M.P., preparațiile de cărbune și baze de 
aprovizionare tehnico-materială la realizarea sarcinilor de 
plan, la aplicarea măsurilor stabilite pentru asigurarea suc
cesului programului de lucru de 6 ore. adresîndu-le calde fe
licitări pentru activitatea desfășurată, pentru rezultatele ob 
ținute.

Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg asupra unor lipsuri și 
neajunsuri existente care au determinat uncie rămîncri în 
urmă în realizarea unor indicatori principali ai planului, 
neritmicitatca producției, obținerea unor viteze dc înain
tare scăzute, depășirea costurilor de producție ș.a. Sarcinile 
pe anul 1972 — a arătat în continuare vorbitorul — sini 
superioare celor «lin anul trecut. In plus, va trebui să re
cuperăm toate restanțele din primul an al cincinalului a<it 
la producție cît și la investiții, productivitate, costuri d«- 
producție și volumul de investiții stabilite initial în planul 
cincinal. Aceasta reclamă o răspundere sporită din partea 
tuturor — din consiliul oamenilor muncii pe centrală, din 
partea comitetelor oamenilor muncii de la unități, din partea 
fiecărui colectiv de muncă. Recomand consiliului oamenilor 
muncii al Centralei să stabilească un program concret de 
lucru care sâ corespundă unei asemenea sarcini.

Anul 1972 ridică serioase probleme. I>eeat de sarcina asi
gurării utilizării corespunzătoare a rapacității dc producție, 
consiliul oamenilor muncii trebuie să se ocupe cu toată răs
punderea «le realizarea programului de muncă stabilit. Sar
cina realizării capacităților de producție este una din condi
țiile principale care asigură în continuare realizarea sarci
nilor dc plan stabilite. In același timp, este necesar să se

acorde o atenție deosebită unităților nou intrate în funcțiune 
care trebuie să asigure indicatorii prevăzuți, precum și folo
sirii la indicatori corespunzători a tuturor capacităților de 
producție existente.

O problemă esențială în activitatea Centralei este creș
terea productivității muncii la nivelul sarcinii prevăzute in 
planul cincinal. Avem datoria ca prin comitetele oamenilor 
muncii de la unități să se acționeze cu eficiență, să se ia 
asemenea măsuri pentru creșterea productivității muncii in
cit să se asigure un ritm corespunzător sarcinii prevăzute 
in cincinal. Mai multă preocupare se cere pentru mișcarea 
de invenții și inovații, pentru extinderea mecanizării, pen
tru organizarea superioară a producției și □ muncii, pentru 
îmbunătățirea transportului intern, pentru aplicarea tehnolo
giilor avansate menite să c*ucă la reducerea efectivelor auxi
liare ! Totodată să asigurăm o asistență tehnică mai bună 
în toate schimburile, o utilizare mai deplină a fondului de 
timp. întărirea disciplinei, asigurarea condițiilor optime la 
fronturile de lucru ea toate brigăzile să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile de producție.

In încheiere, tovarășul ing. Ștefan Almi’ișan si a expri
mat convingerea că, sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid, colectivele de muncă din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani, mobilizîndu-si întreaga capacitate și 
energie vor îndeplini cu succes sarcinile de plan și angaja 
montele pe care și le-au luat în întrecerea socialistă pe a- 
cest an. adur indu-și plenar contribuția la înfăptuirea poli'i- 
eii partidului, la dezvoltarea multilaterală a României so
cialiste.

★

Adunarea generală a oamenilor muncii pe Centrala 
cărbunelui Petroșani a aprobat in unanimitate activitatea 
Consiliului oamenilor muncii și proiectul planului de măsuri. 
Dc asemenea, s nu nprobat angajamentele în întrecerea so
cialistă pe anul 1972.
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Pentru traficul rutier

„Elfirea de c aci in" 
descrețească frunți, 
nota de optimism 
ce-aii vizionat co- 

„Doinii dudui

0
EZJ EH CZJ EZ3 CZI CZI

dc mum

n rii, pe i.’irim economic, pc plan 
«wmI. ANINOASA. LVOCÂRE

(EJFILME
|OI 9 MARTIE

mergem Autoservirea „Apollo"

JOI 9 MARTIE

Informații utilitare

NOI REDUCERI
DE PRETURI

> CASA DE CULTURA 
UR1CAN1. SEARA DISTRAC
TIVA pentru tinerei, începînd 
de la ora 19.

II I 
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itant; 10.C0 Curs
limba engleză — Icc- 

a 6-a; 10.30 Tele-
.Afurisitul de bu

ni; 16.3C-

VUL( AN.
CADRAN POI I- 
e românești la 

O.N.U. : In domeniul dezarnu- 
- pc tărîm economic, pc 1

LSTORIC A : File dm istoria 
U.T.C., la ora IR. PETRII.A. 
la ora 20 - JOII Dl TINI - 
Rl I pentru tinerii și tinerele <L 
la prepar.iția Peiriln. Dan-,

eomerȚ

Floarea de cactus
Un film de divertisment

Flovscr” țUomra de 
regia lui Gene Soks se 
o imagine de o deo- 

urateți (CAutrles E. 
Long}, ea mai toate peliculele a-
mertcane. Filmul, realizat după 
adaptarea americana de Abe Pu- 
rrrws a comediei dramaturgilor 
francezi Boidlet și Grfdy. se 
bucură de O distribuție de zile 
m -i Im Unim astfel pe generic 

<mele Ingrid Prrgman. Walter 
Mot than, Goldie 11 own, Jack 
Weston, Rick Lenz, I’iio Sco/ri, 
Irene Hervey, Eve Bruce.

Eroii (o zunzătoare într-un ma- 
gaz. , de discuri; un dentist celi
batar cu o numeroasă clientelă 
lemmmă; o secretari, presupusa 
lata bătrînă, înghețată ca și 
cactusul de pe biroul ei, care nb 
înflorește niciodată, un drama-

Eforturile pentru asigurarea 
anei circulații bune pe drumu
rile din Valea Jiului sînt con
cretizate de sumele alocate fi
nul acesta în scopul întreține
rii Ș> modernizării unor artere 
cu trafic intens. Astfel, pentru 
modernizarea drumului Lonca 
— Cimpa a fost alocată suma 
de 1 250 000 lei, iar pentru în
treținerea 
Babii 
70 000
10 000 
10 000

drumurilor Dealul 
80 000 lei, cabane 
lei. Cîmpu lui 
lei. cabana Lunca 
lei. iar Aninoasa

Nn înțeleg absolut deloc, tovarășe Ion Buda 
(Lupeni, sir. Bărbăteni nr. 52). dacă susțineți 
că aveți perfectă dreptate — și. după cele 
atît dc detaliat narate, sînt tentat să vă cred 
și cu — de ce vâ adresați ziarului, să se de
plaseze un redactor, spre a reliefa adevărul, 
pînă la locuința c’v.. cind .cazul" relatat im
plică o judecată de alt gen ? Ați fost nedrep- 
tățit. cam din toate unghiurile tratat ..dc sus", 
n-.iii fost înțeles nici de către vicepreședinte
le consiliului popular. Victor Brașoveanu. nici 
de prof. Adnan Horhoianu. directorul Școlii 
generale nr. 5 din Lupeni. vj s-au pus mereu 
.bețe în roate" și dv. ne elwmați pc noi să 
constatăm adevărul pentru ca apoi să vă pu
teți adresa organelor justițiare. .Adică, cu să 
fiu un fel dc mediator, să vin, să văd. să vă 
<lau dreptate, să vă conving că aveți dreptate, 
dv. să-mi mulțumiți peniru ajutorul moral 
primit șî-apoi să merecți la tribunal ! Nu. Cu 
regrete !

Alegeți calea cealaltă,

f Ml

ill 1 illimiiT'III]

/wrg) suportă
lui o -.rr/e de mutații dt 
ter, datorită minciunii lui 
Winston fi încercai ii de 
drre a nefericitei din dragoste 
Toni Simmons. Căsătorie, dt: 
sînt cuvinte care se pronunți 
dai abia in final eroii tfi arați 
devorata lor față și are loc obiș
nuitul Isappy-eml. Film de </»■ 
vertismeia, 
reușește fă 
să aducă O 
spei latorilor 
media amari 
conjugal”. Peniru meritele actri
ței Goldie Mown, filmul care ru
lează începînd de azi la cinema
tograful „7 Noiembrie" din Pe
troșani, a căpătat în 1969 pre
miile „Oscar” și „Globul de IT

Ici. Cantități importante de ma
teriale de întreținere au fost 
așternute, în cursul lunii fe
bruarie 1972, pc drumurile spre 
Dealul Babii (800 tone) și Spre 
cabana Rusu (900 tone). De 
menționat este faptul că cetă
țenii din Dealul Babii au con
tribuit și ei prin muncă patri
otică la acțiunile de întreținere 
ș; conservare a drumului res
pectiv.

In prezent asemenea acțiuni 
se desfășoară și în el te locali
tăți ale municipiului Petroșani.

scrisoarea Vz 
dv. .

\I-.i B. I icctil <le < ultui.i generală 
din Vulcan. „O viață" de “ 
passant, acum două zile.

Ovuliu Florex ii, desenator 
I SIL Vulcan’ Cireșe „La 
Icni" de Ionel Tcodoreanu.

L’tore/ /ăw/.inră, profesor, dircc- 
otrul clubului l upeni Recitesc Pc 
aripile vinrului” dc M Mitchell.

/ mil < .impe,mu, locotenent de mi- 
liți:. „Femeia in alb" de Cdolins, 
acum o saptăminâ

Nelu I rînceanu, miner „Căpita
nul Apostolescu intervine", l-a 
minat «aptămîna trecuta, 
aduc aminte autorul.

Gbeorghe Damir, miner O cane 
despre luptele dc la Cotul Donului 
purtate de ostașii sovietici impo
triva invadatorilor hitleriști. Nu mai 
știu cum ii zice, prin septembrie 
1971. h rest șut — ziarele 
hui.

Frauusc Vasilțium, 59 ani 
sionar. Ocși mă cam supără 
trebuie să fac o operație, am citit 
acum cîteva luni ...Mihail Strogoff" 
dc Jules A’crne.

Timpul nefavorabil unei convor
biri mai îndelungate in plină stradă 
ne-a oprit să intrăm in amănunte 
privind lecturile anterioare, proiec
tele de lectură viitoare, ce s-a re
ținut din cele citite, dc ce s-au fă
cut tocmai aceste lecturi și nu al
tele ? Indiscutabil că pe baza răs
punsurilor sau tăcerilor doar a 54 
de persoane nu se poate trage o 
concluzie valabilă asupra a ceea ce 
sc citește in Lupeni în momentul de 
față. Sc poate însă sublinia necesi
tatea ca îndrumarea lecturii cetățe
nilor sa nu rămînă numai in seama 
bibliotecarilor (clubului și a școli
lor din oraș) și a librarilor, ci să 
fie făcută cu mai multă stăruință 
din panca tuturor cadrelor didac
tice, în care orașul c atît de bogat, 
căci explozia informațională, dc ca
re aminteam ntai sus, ne obligă Ia 
o selecție mai riguroasă reușind ast
fel să surprindem cărțile-cheie, care 
ne pot aduce pe lingă cunoștințele 
în sine, sporurile de educație atît de 
necesare fiecăruia din noi.

Optînd în ultimă instanță pen
tru o mai bună popularizare în ve
derea lecturilor selectiv-permanente, 
optăm pentru transformarea fiecărui 
cititor într-un veritabil îndrumător

Mau-

tehnic 
Mrtle-

|OI o M \R HI

♦ Soarele i.r.ue la r.<.. 
apune la ora 18,13. Zile 
re din an 69, zile i.im.

♦ 1941 A murit Grigorc 
\ntipa. biolog. întemeietorul 
Muzeului de istoric naturală din 
Bucuiești (n. 1867); 1961 — A 
murit Cezar Petrescu (n. 1892);

— S-a născut navîg.vmnl 
Amerigo Vespucci. Nu- 

ăn a fost dat continentu
lui America (m. 1512); 1972 — 
Vizita președintelui Mexicului, 
Luis Echeverria in Japonia 
9 14); J972 Salo 

național al automobilului (Gene
va : 9-19).

♦ Pl I ROȘA NI 7 NO- 
II MBR1I : Floarea dc cactus; 
REPUBI ICA : îngerii negri, se
nile I -II; PETRII A: Măsura 
riscului; LONEA - MINE
RUL : Așteptarea; ANINOA
SA Asediul, VULCAN : Steaua 
dc tinichea; PAROȘFNI : Va
dul iadului; LUPENI - CUL- 
H l< \ I . Marele premiu, seriile 
I II. URICANI II .muMstcți 
pe Urban ?

afișează in a- 
NOIU PRETURI 

Rl Dl SI CU 30-40 LA SUTA 
la țesături din mătase, tricotaje, 
articole dc galanteric-mcrccrie și 
mcialo-thimur. Astfel, referin- 
dit-ne doar la citcva ortimcnie 
de tricotaje al câror preț a foia 
redus ■ ■ pot menționa rochiile, 
j.uhctele și bluzele din fire 
l’.N.A. pentru femei, puloverele, 
vrutele, bluzele «amași băr
bătești pentru adnlți și copii etc. 
Prinirc articolele mctaln-cbimice 
al căror preț a fost redus se 
numără, ini re altele, diferite in- 
•lalații dc încălzit, obiecte dc 
menaj și dc uz gospodăresc, can
delabrele, pendulele, lămpile de 
birou și alte obiecte clecirotch- 
nicc și culturale (discuri cu mu
zică clasica, ochelari dc soare 
cir).

vist a șlaeărelot
<•> populară: i
22.10 Concert dc i
Moment poetic; 23.CO Concert 
de seară (continuare): 24.CO Bu
letin dc știri; 0.03 - 6.C0 Estra
da nocturnă.

<► TEAERl I
„VALEA JIULUI". In sala clu
bului sindicatelor din Lupeni, la 
ora 18 — spectacol cu piesa 
„CTND REVOLVERELE TAC" 
de Tudor Negoițn.

♦ CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. In sala mică, la 
ora 14 — SFATURI MEDI
CALE. Cauzele distrofici; îngri
jirea copilului distrofic în fami
lie.- In sala mare, la ora 17 ți 
la ora 20 — Spectacolele forma
ției vocal-instrumenatle Milesto
nes — Austria.

* CLUBURI. LUPENI. In- 
cepind dc la ora 17 — DIALOG 
INTRE GENERAȚII : Condiții

Pronoexpres
I a concursul Pronocxprcs nr, 

10 din 8 martie 1972, aii fost 
extrase din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea I : 33 2 29 18
30 36

Extragerea a ll-a : 13 38 25 
22 27

Fond general de premii : 
I 074 175 Ici.

dat condica, pentru că femeia care distribuia 
berea era femeie de serviciu și nu ospătări
ță (!) si cind, nervos, voiai să pleci, cineva 
totuși ți-a schimbat sticla ca să... taci. Dar 
dumneata n-ai tăcut. Mi-ai scris.mic. S-o iau 
la „zor4 pe barmănă, pe responsabila bufe
tului .Ccrna", pe cci din direcția T.A.P.L. 
pentru „nereguli" I Dc ce ? Pentru că, în r 
alitate, dacă copilul era crezut mai puțin...

l 
I
1
l

SPORT e SPORT
Haltere

frontală..

ia
51
I-

17). 
mie ?

! Colosal Păi. 
un pic. strîmb 
nene Constantin 

N. Bălcescu, nr. 
dumneata

Nu fumez...

Reînnoiii-vă abonamentele

Sinteți formidabil ! 
să stăm așa. noi 

să judecăm drept, 
van (Petroșani, str. ? 
în fond, ce-mi reclami 
Ai trimis copilul să cumpere o bere, a venit 
cu sticla acasă, dccapsată. l-ai trimis înapoi, 
el a venit cu aceeași sticlă (pentru că nici n-a 
mers s-o schimbe ’), tc-ai îmbrăcat, obosit 
fiind, ai ajuns acolo, nu ți-a schimbat-o nici 
dumitale (pentru că nu avea nici un motiv’), 
ni cerut condica, nu ti-au dat-o pentru că n-ai 
avut-, buletinul de identitate asupra dumita- 
lc(h. ai mers acasă, l-ai adus, iar nu ți s-a

(Urmare din pag. 7)

trece peste om oricum, cine-l 
poate opri ?... Aolio, atit am 
săpat la pregătiri pe stratu’ 18 
că dacă totu’ or sta-n picioa
re, nu știu de-aș moi apuca să 
le văd, de-aș nimeri la fieca
re... Un oroș întreg numai a- 
colo..."

□ uit pe perete : frumos 
înrămată — diploma de 
onoare „pentru rezulta

te excepționale in întrecerea 
socialistă". Dotat : 1953. Acum 
zece ani, incinte de a părăsi 
pentru totdeauna mina, ortacii 
(nu cu sufletul...) o primii și 
Medalia muncii și Ordinul mun
cii clasa a treia...

„Odată - continuă Mikloș 
baci - am schimbat șutu’ cu 
un șei de schimb... M-am dus, 
am scos lampo, dor cind o fost 
Io pontaj, ingineru* sectorului 
m-o trimis acasă, că de ce 
n-am intrai dimineața cum e- 
ro programu’... M-a trimes a- 
caso, pur și simplu... Ai naibii, 
ca să mă biziie, să mă scoată 
din fire... M-o durut tare la i- 
nimă, atunci... Păi bine bine, 
glumo, glumă..."

Cind îmi vorbește de tine
rii cu care a avut a fa
ce chipul i se animă și 

mai mult ca de obicei, și se 
apleocâ intr-un fel greu de 
descris, parcă so-i auzi moi 
clar, să-i pipăi cumva cuvin- 
tul : „...i-om primit cu bucurie, 
da’ mai ales cu răbdare... E- 
rau și din cei care nu ascul
tau, ziceau să-i dăm Io o par
te, da’ eu : măi, cu oamenii 
ăștia altcum trebuie lucrat, c-o- 
șo-i in mină... Să-l otrogi, că 
omu’ ascultă de ăla de cine-i 
legat... Și să iei pe fiecare du
pă cum ii el... Nu poți să fii 
bun pentru toată lumea, cum 
să te laude cel ce vrea să tra
gă mița de coadă, di colo-n- 
colo, dacă te ții de el

Busuioc (Pe- 
fumez... glo- 

i-ar fi dat a-

Nici cu. să știți, tovarășe loan 
troșani. str. Oituz nr. 3) că nu 
buri. Și eu, ca și dv.. dacă rui s- 
lături de pachetele de țigări, și-un glob pen
tru pomul dc iarnă (?!) de 3,10 lei, la fel aș 
fi procedat. N-aș fi primit nici una, nici alta. 
E vorba dc... demnitate ! Eu, în tot cazul. îi 
voi anunța pe cci în drept că. cea care v-a 
pretins să vă ornați apartamentul cu un... 
glob de moș Gerilă, e vînzătoarc la unitatea 
nr. 90 .Tutungerie" din Lupeni. Așa, ca să 
știe și ci, cu cine au de-a face ’ V-am da 
curs sesizării pentru că, recunosc, vă cred 
mai știu și eu niște cazuri...

Sîmbătă după-amiază, halte
rofilii lupeneni au cules roa
dele unei activități continue, 
de cîțiva ani, în cadrul fazei ju
dețene a campionatului națio
nal. Sala de sport din Lupeni 
s-a dovedit, cu această ocazie, 
neîncăpătoare, întrecerile pre- 
tindu-se, după părerea noastră, 
la o altfel de organizare (sala 
Palatului cultural c deschisă 
doar măruntelor gale pugilisli-

?)
Revelația concursului a fost 

maestrul sportului Ștefan Pin- 
tilie, campion național la cate
goria 82,5 kg., care-a reușit să 
totalizeze, la toate stilurile. 420 
kg. La categoria 90 kg. Glteor- 
ghe Dumitru a reușit un frumos 
record județean — 135 kg la 
stilul aruncat, cu 25 kg sub re- 
L-ordul național. Rune compor
tări au avut .și Arvitel Moldo-

Bujor, Atila Nagy,

loan Incze, C. Șandru, Ion Di
no, €. Pora.

Primilor clasați le revine 
dreptul dc a participa la fina
la campionatului național, care 
se va disputa la Constanța, în
tre 7—9 aprilie 1972.

Eugen POPA, 
corespondent

Centru
de culturism

la ziarul „Steagul roșu“
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna aprilie se fac la 
chioșcuri și difuzorii de presă din întreprinderi, 
pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Noi lucrări 
în Editura 
medicală

In editura medicală au apă 
rut noi lucrări de specialitate. 
Una dintre acestea, intitulată 
„Erori, greșeli și riscuri in uro
logii ", editată și în limba fran
ceză. sintetizează experiența a 
peste 37 dc ani de practică în 
a est domeniu a academicianu
lui Th. Burghelc. O altă lucra
re — .Pleureziilc purulente", de 
C. Comun, tratează probleme de 
patologic pulmonară, care, in 
ultima perioadă, au suscitat in
teresul specialiștilor datorită 
posibilităților de aprofundare a 
investigațiilor și patogeniei, cit 
și metodelor terapeutice extrem 
de eficace.

Aflată la cea dc-a 4-a ediție, 
lucrarea ..Anatomia și fiziolo
gia omului", semnată de I. C. 
Voiculescu și LC. Petricu, pre
zintă în mod detaliat descrierea 
anatomică și funcțională a orga
nismului uman sub toate aspec
tele, începînd cu celula și termi- 
nînd cu glandele endocrine.

(Agerprcs)

Complexul alimentar, Unitatea
22. din cartierul Aeroport 

Petroșani s-a extins cu o nouă 
sală ile prezentare și vînzare in 
suprafață de cea. 2C0 mp. O 
dată cu extinderea, unitatea a 
fost transformată în magazin cu 
autoservire primind denumirea 
de „Apollo". Dotată cu mobi
lier nou fi cu toate instalațiile 
necesare practicării unui comer( 
civilizat, și, mai ales, bine apro
vizionată cu un bogat sortiment 
de mărfuri și încadrată cu per
sonal calificat, noua unitate ali
mentară cu autoservire răspunde 
cerințelor determinate de spori
rea considerabila a numărului 
populației noului cartier al Pe- 
iroșaniidui.

Magazinele O.C.L. Produse 
Industriale din localitățile mil

9,C0 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9.05 Ritm, ii 
nerețe. dans; 10.C0 
dc 
ția 
cinemateci 
mc"; 12.C0 Telcjurn; . . .
17.00 Curs <lc limba germana 

lecția a >-a; 17 K) Deschi
derea emi iimii dc d ipn-amiază; 
17.34 Emisiune in limba maghia
ri; 18.35 Confruntări. Cum a- 
plicâm legea ? încadrarea și pro
movarea in muncă a personalu
lui. 19,C0 Mnziiă ușoară; 19,15 
Publicitate; 19,20 I COI dc seri : 
Intîmplări cu Peri; 19.30 Tele
jurnal; 20.00 Refldor; 20,10 
Tinerii de-pre ci înșiși. 20,40 
Pagini de umui Charlie Cha- 
phn: 21,10 Fotbal: •'jpest Bu
dapesta — Cehie Glasgow (Cu
pa Campionilor Emopcni). Jn- 
regisirarc <Je Li Budapesta: 2 
.24 de ore".

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 9.30 Odă limbii române; 
10.00 Buletin de știri; 10.05 Mu
zică populară; 10,30 Clubul că
lătorilor; 11,15 Din țările socia
liste; 12.00 Discul zilei; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal; 13.30 To' înainte; 
14.40 Melodii populare; 15,00 
Buletin de știri; 15.05 Tribuna 
radio; 15.25 Pagini din muzica 
dc estradă; 16.00 Radiojurnal: 
16.30 Melodii populare; 17,00 
Antena tineretului; 18.00 Orele 
scrii; 20,05 Zece melodii prefe
rate: 20.40 Romanțe; 21,00 Re-

leu, tcmpei 
aerului a fost dc plus 13 grade 
la Petroșani și de plus 6 grade 
la Paring. Minimele au fost de 
plus 2 grade la Petroșani și de 
minus 1 grad la Paring.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring: 42 cm.

Peniru următoarele 24 de ore t 
Vreme in general frumoasa cu 
ccr mai mult sen’m noaptea și 
variabil ziua. Vînt slab pînă Ia 
potrivit din sectorul sudic.

AUTOBAZA q
TRANSPORT AUTO
PETROȘANI-LI VEZENI

■» ■

©

deschide curs de calificare la locul de muncă

auto.

CONDIȚII DE ANGAJARE :

— Absolvenți a 7—8 clase

— Vîrsta 17—18 sau între 21—35 ani cu

stagiul militar satisfăcut

— Domiciliul stabil cu familia în municipiul
PetroșaniMULȚUMIRE

Relații suplimentare la resortul personal

Irancisc COROI 
corespondent

de scurtă durată, pentru meseria de mecanici

e din pag I)

Noaptea de 6 spre 7 ianuarie 
a.c. a constituit un moment de 
grea cumpănă pentru Voichița 
Burlec din Iscroni. In miez de 
noapte niște crize insuportabi
le iau cuprins ființa. Soțul îi 
era la serviciu. A apelat, cum 
a putut, la ajutorul vecinilor 
care au chemat salvarea. In 
scurt timp, bolnava se afla sub 
îngrijirea medicului Iosif Feld
man. de gardă în acea noapte 
la spitalul Lupeni. Acesta a so- 

.licitat o intervenție chirurgica
lă pentru... sarcină extrauteri- 
nă tu bară dreapta ruptă. Și 
lupi a eu moartea a început.

...După cîteva ore dc încorda
re maximă, medicii Ilie Vonica

In cadrul A.S. Minerul Lu
peni va funcționa, în ctirînd, 
un centru de practicare a cul
turismului, deschis elevilor.

Salutînd inițiativa asociației 
sportive din Lupeni, ne expri
măm speranța că adepții lui 
„mens 6ana in corpore sano* 
nu vor pregeta în a frecventa » 
acest foarte util curs. înscrieri
le, după cîtq am fost informați, 
se fac la secția de haltere a 
clubului (str. Stadionului nr. 2). 
pînă la data de 15 martie a.c.

și Ervin Benedek, precum și 
pacienta Voichița Burlec, au 
învins-o.

Acum femeia aceasta de 34 
de ani se află din nou în plină 
putere a vieții.

— Sînt tare mulțumită de în
grijirea primită atît din partea 
medicilor llie Vonica și Ervin 
Benedek cît și din partea suro
rii care mi-a făcut transfuzia — 
a declarat ea. Sînt fericită și 
inul ț urnesc sincer celor care 

salvat viața, redîndu-mă

FILIMON SIRBU o fost un tinăr 
.ioi, de o inteligență remarcabilă, 
cu un spirit realist, un tinăr cin
stit, cu o voință de revoluționar 
consecvent.

S-a născut pe meleagurile noas
tre hunedorene, in comuno Vețel, 
Intr-o familie de oameni modești. 
Cind tinărul Filimon ovea numai 
10 ani, tatăl lui o fost concediot 
pentru participare Io luptele 
muncitorești. După citevo peregri
nări s-o stabilit tocmoi la Con
stanța, unde, nu după mult timp 
și-o pierdut viața intr-un occident.

Rămas orfan, Filimon intră ca u- 
cenic la Direcțio Porturilor Mariti
me, unde o cunoscut greul muncii 
și ol vieții. Acolo o cunoscut o- 
perele lui Morx și Engels, acolo 
l-o citit pe Gorki, formindu-și con
vingeri progresiste, revoluționare. 
Și, tot acolo, o intilnit organiza
ția U.T.C. in core s-o încadrat 
devenind un ostoj devotat al o-

cesteio, un tinăr în persoana că 
ruia colegii lui, iar moi lirziu 
membrii partidului comunist l-ou 
văzut pe revoluționarul dedicat 
couzei comune a tinerilor munci
tori.

In acțiunile organizate de par
tid impotriva fascizării țării și pen- 
'.ru demoscorea celorlolte uneltiri 
ale burghezo-moșierimii, tinărul 
Filimon Sirbu se afla in primele 
înduri. Ca și olți luptători anti

fasciști. a fost pus sub urmărire, 
iar in cele din urma arestat la 
virsta de nunțoi 20 ani. Poziția 
lui ferma și-a orătot-o Io proces 
spunind lăspicot : „A fi antifas
cist, înseamnă a-ți iubi cu adevă
rat țara și asta nu-i o vină”.

A fost, totuși, condomnat și în
temnițat.

După eliberarea lui din închi
soare, nemoiputind ocupa alte 
servicii, a lucrat ca hamal in port. 
Dar nici in aceste condiții nu a 
încetot să activeze. Difuza mani
feste și ziare ilegole ale portidu-

demosca războiul cotropitor 
care începuse.

O împrejurare tragică i-a fost 
fatală. Tocmoi cind punea la ca
le, împreună cu olți tineri, un plan 
lactic, a fost trădat și prins împre
ună cu alți tovarăși de luptă. Pa
tru din ei au fost condamnați la 
închisoare intre 15-20 de ani, ior 
Filimon Sirbu a fost condomnat 
la moarte. Știa ce înseomnă asta 
și totuși nu s-a umilit în foțo au
torităților care-i propuneau să 
înainteze o cerere de groțiere.

„Primesc moartea cu ochii des
chiși" — a spus el cind călăii vro
iau să-l lege Io ochi și apoi să-l 
împuște. „Mor pentru o couză 
dreaptă". Și a murit de gloonțele 
trose de un plutonier-major beat, 
cu un strigăt răspicat „Trăiască 
România liberă" „Moarte fasciști
lor lM Era tot ce a moi putut spu
ne tinărul utecist care încă nu 
împlinise 25 de ani, dor, core știa 
ce înseomnă lupta revoluționară 
căreia i s-a dedicot.
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Experimentul
Semnarea acordului cu privire la aplicarea
garanțiilor în cadrul tratatului de neproliferare

a armelor nucleare, între guvernul

c.

Portugalia: Triunghiul dificultăților S

Din presa străină La încheierea vizitei cancelarului Zborul navei
W. Brandt în Iran

Iîn R.F. 
a fost 

urmând

I
S

t

român și A.l.E.A.

„Pioneer-10

VIENA 8. Corespondentul A- 
gerpres. Petre Stăncescu. trans
mite : l^ sediul Yuenției Inter
naționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.) do la Viena a 
fost semnat, miercuri, acordul 
cu privire la aplicarea garanți
ilor in cadrul tratatului dc ne
proliferare a armelor nucleare, 
intre guvernul Republicii So
cialiste România și A.l.E.A

Ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, reprezentantul permanent 
al țârii noastre la A.I.E.A.. a 
subliniat că semnarea acestui 
•cord este o expresie a politicii 
constante și fidele a României 
fața dc problemele dezarmării 
generale, și în primul rind a 
cclcj nucleare. Cu toate limitele 
și imperfecțiunile Tratatului dc 
neproliferare a armelor nucle
aro — a spus cl —, guvernul 
român consideră că el constitu-

ic un pas in direcția măsurilor 
dc limitare și lichidare a dez
voltării înarmării atomice, pe 
care o doresc toate popoarele 
lumii. In acest context a înțeles 
România negocierea și încheie
rea acordului dc garanții.

l-a rindul său, directorul ge
neral al A.l.E.A., Sigvard 
Eklund, a spus: „Atunci cînd 
excelența sa, domnul Nicolac 
Ccaușcscu, președintele Consi-

liului de Stat al României, a 
onorat Agenția cu prezența ‘•a 
la Conferința generală din 1970, 
domnia sa a subliniat impor
tanța pe care România o atri
buie măsurilor concrete de de
zarmare nucleară. România a 
participat activ la dezbaterile 
Comitatului de dezarmare de la 
Geneva, unde Tratatul de ne
proliferare a armelor nucleare 
a fost negociat.

ȘTIINȚA LA ZI

Rezultatele alegerilor preliminare 
din statul New Hampshire

WASH1NGTON 8. — Corespon
dentul Agerpres Constantin Alcxan- 
droaie, transmite : Alegătorii din 
New Hampshire au fost chemați în 
țața urnelor în cadrul primelor a- 
legcri preliminare, considerate a fi 
o „repetiție generală" a alegerilor 
prezidențiale și pentru Congres 
din noiembrie a. c.

Pe lista republicanilor, președin
tele Richard Nixon a obținut 69 
la suta din voturile partizanilor a- 
ccsuii partid, Paul McCloskey — 20 
la suta și John Ashbrook — 10 la 
sută. Pc lista democraților, cele mai 
multe voturi au lost obținute dc 
Edmund Muskic — 48 la sută, ur
mat dc George McGovern — cu 
37 la sută. Candidații dcmocrați cu 
vederi conservatoare, Hartke, Yorty

£ PARIS. In cadrul mani
festărilor consacrate împlini
rii a 50 dp ani de la înfiin
țarea Uniunii Internaționale 
a Căilor Ferate, la Paris se 
desfășoară ..Festivalul inter
național al filmului feroviar".

La gala inaugurală. Româ
nia a fost prezentă cu filmul 
„Căi noj la Porțile de Fier", 
care s-a bucurat de aprecie
rea publicului și a juriului in
ternațional.

Fidel Castro 
a primit delegația 

A Ministerului 
învățăm întului 

din U.R.S.S.

Există trei probleme principale 
care confruntă în prezent econo
mia Portugaliei: inflația, emigra
rea forței dc muncă și nivelul ri
dicat al cheltuielilor militare.

Forma specifică a .stagflației" 
portugheze este legată de prețu
rile de producție ridicate, deter
minate, la rîndul lor, de structura 
învechită a economiei, nefolosirea 
integrală a capacităților de pro
ducție, dependența de echipamen
tul importat. Nivelul general al 
salariilor rămîne extrem de scă
zut, duci nd la un alt simptom, și 
totodată, cauză, a înapoierii Por
tugaliei, în comparație cu restul 
Europei: migrarea forței de mun
ca.

Nu se mai poale spune că cei 
care părăsesc țara pentru a căuta 
de lucru sini, ca altă dată, nu
mai țăranii săraci, sau muncitorii 
agricoli. Un număr mereu cres- 
cind de muncitori industriali, de

cele mai multe ori calificați, pre
cum fi tineri care refuză să se 
înroleze în armata colonială por
tugheza, s-au alăturat acestui a- 
devărat exod al forței de muncă. 
S-a calculat că, în 1970, un mi-

lion jumătate de oameni (forța 
de muncă în totalitatea sa numă- 
rind 3.1 milioane) se aflau la lu
cru în afara granițelor țării. 
Franța este țara spre care se în
dreaptă cea mai maie parte a 
forței de muncă portugheze, deși 
în ultima vreme, tot mai mulți 
trec oceanul spre S.U.A., Cana
da sau America Latină. De ase
menea, R. F. a Germaniei a în
ceput să absoarbă un mare nu
măr de muncitori portughezi. Ra-

ta emigrării acestora în R.F.G. 
s-a dublat în anul 1970...

Cit cheltuiește Portugalia pen
tru purtarea războaielor din A- 
frica ? Potrivit unor cifre publi
cate de O.C.D.E., in anii 1969 fi 
1970, Portugalia a afectat 43 la 
sută din bugetul său cheltuielilor 
militare. Or, o (ară in care chel
tuielile militare au o asemenea 
pondere, trebuie, implicit, să facă 
sacrificii la alte capitole buge
tare. Este deosebit de șocant fap
tul că mai puțin de 1,5 la sută 
din produsul național brut al 
țării este consacrat educației. Ser
viciile de sănătate și asistență so
cială suferă și ele de o acută lip
să de fonduri. Cifre recente re
levă că în întreaga (ară, la o 
populație de 9,5 milioane locui
tori, există doar circa S 000 me
dici, majoritatea practicînd la Li
sabona și Oporto...

(„Economist")

și Mills au obținut sub 5 la sură. 
Electorii statului New I lampshirc 
pentru Convenția Partidului demo
crat. care urmează să aibă loc în 
iulie a. c., și-au împărțit voturile 
între Muskic (11 delegați) ți McGo
vern (9 delegați). Locurile dclcgați- 
lor republicani au fost rcpartiz.atc 
partizanilor lui Richard Nixon. A- 
legcrile constituie nu o competiție 
între cele două partide, ci o cursă 
pentru voturi între candidații fiecă
rui partid in parte. Rezultatele fi
nale ale preliminarelor din Nerv 
i lampshirc — primele din cele 22 
dc preliminare care vor avea loc 
pină la 27 iunie a. c. — au con
firmat, in general, pronosticurile a- 
vansate de diverse cotidiene, in ur
ma sondajelor întreprinse, în ulti
mele luni, în rîndurilc alegătorilor

Presa americana subliniază eșecul 
total în alegeri al candid.iților dc- 
mocrați cu vederi conservatoare și 
victoria reprezentanților grupărilor 
moderate și liberare — Muskic și 
respectiv, McGovern. Ambii candi
dați au subliniat, printre altele, în 
timpul campaniei lor din New 
Hampshire, necesitatea încetării 
bombardamentelor americane în In
dochina și a retragerii tuturor tru
pelor S.U.A. din această zonă, pen
tru a se pune astfel capăt războiu
lui.

Convorbirile 
delegației 

de activiști 
ai P.C.R. aflată 

in schimb 
de experiență 
în R.P. Polonă

VARȘOVIA 8. — Coresponden
tul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, 
transmite: Delegația de activiști ai 
P.C.R., condusa dc tovarășul Ion 
Creții, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, care, la invi
tația C.C. al P.M.U.P., a făcut o 
vizită în schimb dc experiență în 
R. P. Polonă, a fost primită mier
curi de Jan Szydlak, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. A fost prezent Mihai Ma
rin, ambasadorul României la Var
șovia.

Delegația a avut o serie dc con
vorbiri la Comisia de Stat a Plani
ficării, la Ministerul Construcțiilor 
și Industriei Materialelor de Con
strucții, precum și la comitetele vo
ievodale ale P.M.U.P. Varșovia, 
Cracovia și Kielcc, a vizitat unități 
economice și industriale din secto
rul construcțiilor și investițiilor.

Marte-2“ și „Marte-3“
Imaginile transmise prin televiziune, dc la distanța <lc 

peste 260 milioane kilometri, «le stațiile automate sovietice 
„Martc-2" și „Martc-3", prezintă o mare importanță știin
țifică — relatează agenția TASS. Aceste stații zboară pc 
orbite dc sateliți al planetei Martc dc patru luni, perioadă 
in caro au avut loc peste 230 dc ședințe de comunicații cu 
stațiile, obținîndu-sc un vast material științific.

In acest timp a fost efectuată filmarea planetei dc la 
diferite distanțe, atit apropiat : 1 200—1 500 kilometri, cît 
și mai îndepărtate — 15, 50 și 150 mii de kilometri. In ciuda 
furtunii dc praf, care a acoperit planeta Io începutul expe
rienței, imaginile prezintă un mare interes și sînt supuse 
unui studiu minuțios.

După cum se știe, la 2 decembrie anul trecut, o stație 
automată sovietică s-a desprins de „Martc-3" și a coboril 
lin pe suprafața planetei. La bordul acestui modul, care a 
atins suprafața lui Martc, au fost instalate camere dc tele
viziune panoramice, iar la bordul stației .Marte-3" se află 
instalate videomagnetofoane. In momentul trecerii lui 
„Martc-3" deasupra locului dc coborîrc a modulului, apara
tele respective au fost puse in funcțiune și videomagneto- 
foanelc au înregistrat imaginile, Apoî ele au fost retransmi
se pe Pămint.

Explorarea planetei Marie s« desfășoară, insă, și cu 
un alt tip dc televiziune cosmicii, și anume instalațiile de 
fototeleviziunc. Automate înregistrează imaginile pe peliculă, 
acestea so prelucrează și sînt apoi retransmise pe Pămînt 
prin canalele de televiziune. Este vorba de un sistem auto
mat complex, care cuprinde un aparat dc fotografiat, o in
stalație de developat și o cameră de televiziune.

Avantajul acestui sistem rezidă în faptul că cl nu de
pinde de viteza dc înregistrare și dc transmitere a imagini
lor. ca în cazul imaginilor de televiziune obișnuite.

Fotografierea prin intermediul ambelor sisteme se efec
tuează sincronizat, iar alegerea obiectivelor care urinează să 
fie fotografiate se face la comanda dată dc pe Pămînt.

Instalații asemănătoare au fost folosite și dc stațiile au
tomate „Luna-3“, „Sonda-3" și „Luna-12", care au retrans
mis imagini ale părții invizibile a Lunii, detalii ale supra
feței ci și alte imagini care permit o pătrundere mai adân
că in tainele Cosmosului.

|
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HAVANA H — Coresponden
ta1, Agerpres. Victor Stamate, 
transmite : Primul ministru al 
Cube:. Fidel Castro, a primit 

’delegația Ministerului Invăță- 
mîntului din U.R.S.S., condusă 
de ministrul Mihail Prokofiev. 
Au fost examinate aspecte ale 
colaborării bilaterale în dome- 
nial învățământului. Delegația 
sovietică a fost primită, de a- 
6&menea. de președintele Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos.

----------♦-----------
A

împotriva actelor
de terorism

din Uruguay
MONTEVIDEO 8 (Agerpres).

— Frente Amplio — coaliția 
forțelor de stînga din Uruguay
— a dat publicității o declara
ție, in care condamnă actele de 
terorism la care au recurs ele
mente aparținând unor grupări 
<3e extremă dreaptă și cere gu
vernului să ia măsuri pentru a 
pune capăt acestor acte. Frente 
Amplio solicită, de asemenea, 
să se pună capăt detențiilor ar
bitrare operate de poliție în ba
za „stării de urgență", decreta
tă de fostul președinte Pacheco 

’Arreco

TEHERAN 8 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei pe care 
cancelarul Republicii Federale 
a Germaniei, Willy Brandt, a 
întreprins-o în Iran, a fost dat 
publicității un comunicat co
mun.

Documentul menționează că 
părțile și-au exprimat preocu
parea față de criza din Orien
tul Apropiat și au apreciat, de 
comun acord, că o „soluție paș
nică a acestui conflict trebuie 
găsită prin aplicarea prevede
rilor rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U.".

In legătură cu relațiile Est- 
Vest, a fost exprimată convin
gerea că sînt necesare noi efor
turi pentru „a obține o diminu
are a tensiunii, ceea ce ar pu-

tea duce la o mai bună înțele
gere reciprocă".

S-a hotărît crearea unei co
misii guvernamentale mixte ca
re urmează să se reunească în 
fiecare an, în cele două capi
tale, alternativ. Se subliniază 
că există numeroase alte posi
bilități pentru lărgirea relați
ilor economice și comerciale 
între cele două țări. îndeosebi 
a colaborării în domeniul in
dustriei petroliere.

Cancelarul Willy Brandt l-a 
invitat pe premierul iranian, 
Amir Abbas Hoveida, să între
prindă o vizită oficială 
a Germaniei. Invitația 
acceptată, data vizitei 
să fie stabilită ulterior.

Sonda spațială americană 
„Pioneer-10-, lansată săptă- 
mîna trecuta de la Cape Ken
nedy, va ajunge în apropie
rea planetei Jupiter la 3 de
cembrie 1973, a anunțat 
N.A.S.A. Comunicatul preci
zează că, potrivit datelor te- 
lemetrice transmise de la 
bordul stației și luate în 
calcul, „Pioneer-10", va par
curge distanța de peste un 
miliard de kilometri pină la 
Jupiter, ?u o viteză orară me
die de 48 000 km. La 3 de
cembrie 1973. sonda se va 
afla în cea mai favorabilă 
poziție pentru executarea 
programului de cercetări ști
ințifice. într-un punct situat

deasupra emisferei sudice a 
planetei. la aproximativ 
140 000 km altitudine.

„Pioneer-10" urmează să e- 
fectueze- o serie de cercetări 
științifice asupra atmosferei, 
cîmpului magnetic și sateli
ților lui Jupiter, precum șl 
asupra centurilor de radiație, 
extraordinar de puternice, 
care înconjoară această pla
netă. Timp de cîteva zile, 
sonda va transmite, totoda
tă, o suită de imagini în cu
lori ale planetei și, eventual, 
ale sateliților săi.

Ulterior. „Pioneer-10" își 
va continua voiajul său, că
lătorind etern prin spațiul 
interstelar.

• O delegație de industriași 
francezi, în frunte cu Raymond 
Peletier, vicepreședinte al socie
tății „SGE International", a fă
cut o vizită, la Moscova, 
invitația Comitetului de 
pentru știință și tehnică 
U.R.S.S. După cum relevă a- 
genția TASS, specialiștii sovie
tici și constructorii de mașini 
francezi colaborează în dome
niul realizării unor noi turbine 
hidraulice și cu aburi. De ase
menea, întreprinderi făcînd par
te din „SGE" livrează sisteme 
de semiconductor! care se 
montează pe mașinile așchietoa- 
re sovietice.

@ La sediul Națiunilor Unite 
din New York au început lu
crările celei de-a 28-a sesiuni a 
Comisiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului. In prima ședință, 
reprezentantul permanent al Po
loniei la O.N.U., Eugeniusz Ku- 
laga, a fost ales președinte al 
actualei sesiuni a comisiei, iar 
reprezentanții Libanului — 
Yahya Mahmassani — și Me
xicului — Maria Lavalie Urbi
na — vicepreședinți. Comisia a

trecut apoi la dezbaterea proble
melor propuse să fie incluse in 
agenda sesiunii.
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„Guvernele străine manifestă în 
prezent o rezervă fața de conti
nuarea acceptării dolarilor și aceas
ta ar putea sa oblige Statele Unite 
la adoptarea unor măsuri in legă
tură cu convertibilitatea dolarului*', 
anunța recent agenția Associated 
Press, care subliniază, totodată, că 
Statele Unite au mari datorii față 
de băncile naționale și particulare 
din celelalte state occidentale, da
torii a căror creștere nu încetează.

Aceste datorii sînt alcătuite din 
dolarii deținuți de guvernele și băn
cile din țările occidentale. In tim
puri normale, acești dolari sînt con
vertibili, ceea ce înseamnă că un 
guvern străin (în speță Banca na
țională a țării respective) poate ob
ține aur pentru ei de la guvernul 
american. Dar, în prezent, guvernul 
S.U.A., menținînd neconvertibilita- 
tea dolarului, nu oferă aur în schim
bul dolarilor săi aflați peste hota
re și unii dintre creditori au înce
put să se impacienteze.

Dacă nu intervine nici o schim
bare, posesorii străini de devize a- 
mericane le vor folosi pentru a cum
păra lirme americane, iar compani
ile miniere străine ar putea să-și 
ridice prețurile la metalele folosite 
pentru producerea unor bunuri des
tinate pieței din Statele Unite — 
ceea ce, desigur, ar însemna ridica
rea prețurilor interne americane.

Convertibilitatea este o problemă 
rămasă nerezolvată și după reuniu
nea monetară a „celor zece", de Ia 
18 decembrie 1971 de la Washing
ton. Atunci, ea a fost, pur ți sim
plu, escamotată. Dar astăzi, ea se 
impune atenției. Dovadă că așa stau 
lucrurile — subliniază agenția As
sociated Press — este faptul că, în

țările care dețin mari cantități de 
dolari, se vorbește din ce în ce 
mai mult în legătură cu necesita
tea soluționării problemei converti
bilității. Estimativ vorbind, poseso
rii străini de devize americane de
țin in prezent circa 50 miliarde de 
dolari, iar Statele Unite au în re
zervele lor numai 10 miliarde do
lari aur. Dar nici acești 10 mili
arde dolari aur nu sînt disponibili 
pentru răscumpărarea dolarilor aflați

de 40 miliarde dolari al bugetului 
american pe anul fiscal viitor. De
ficitul bugetar înseamnă, de regulă, 
inflație, care — la rîndul său — 
înseamnă prețuri mai ridicate pentru 
mărfurile nord-americane, iar, în 
sfîrșit, aceasia înseamnă mai puți
ne vînzări americane la export.

Al doilea factor a fost declara
ția ministrului de finanțe al S.U.A., 
John Connally, care a anunțat că 
in 1972 nu va avea loc o revenire

de călătorie in lire britanice, în loc 
de dolari. Două mari banei engleze 
— „Barclays Bank" și „Național 
Westminster Bank" anunță „creșteri 
substanțiale" în vînzărilc de cecuri 
de călătorie în lire sterline în Sta
tele Unite. De asemenea. „Thomas 
Cook" afirmă că vînzărilc sale de 
cecuri în lire sterline în Statele U- 
nite s-au dublat îtr ultimele trei 
luni.

Dacă tranzacțiile comerciale nu

COMENTARIUL ZILEI
în străinătate. Statele Unite nu se 
mai pot folosi de acest aur pentru 
a-și plăti datoriile, deoarece, po
trivit legii, el trebuie păstrat pen
tru a-și acoperi moneda in interior 
fiind totodată singura lichiditate de 
care dispun S.U.A. pentru a face 
fața unor situații grave.

La reuniunea monetară de Ia Wa
shington, din decembrie anul trecut, 
alte țări occidentale păreau dispuse 
să păstreze acești dolari fără să 
ceară convenirea lor. Ele sperau a- 
tunci ca acordurile comerciale în
cheiate vor înlătura deficitul balan
ței de plăți americane. Cu alte cu
vinte, ele sperau că S.U.A. își vor 
plăti dolarii cu mărfuri.

După cît se pare, însă, de atunci 
au intervenit noi factori care au 
redus dorința guvernelor străine de 
a păstra, pe termen indefinit, acești 
dolari neconvertibili. Unul dintre ei 
este perspectiva unui uriaș deficit

la convertibilitatea dolarului. A- 
ceasta a determinat alte guverne să 
se întrebe cînd va avea loc reve
nirea la convertibilitate și a dat 
naștere la noi îndoieli în legătură 
cu dolarul, îndoieli care au avut 
mai multe implicații. Posesorii de 
monedă americană, care se așteptau 
la o nouă devalorizare a dolarului, 
și-au vîndut dolarii, făcînd să 
crească prețul celorlalte valute oc
cidentale și să coboare prețul mo
nedei americane. In Japonia, de pil
dă, cursul dolarului a coborît atit 
de mult îneît se vorbește de o noua 
revalorizare a yenului. Associated 
Pre > relatează că Japonia, îngrijo
rată de instabilitatea dolarului, ar 
analiza chiar posibilitatea formarii 
unui bloc valutar al yenului, din 
care să facă parte o seric de țări 
asiatice. Pe de altă parte, turiștii 
occidentali manifesta tendința tot 
mai marcată de a-și cumpăra cecuri

vor rezolva datoriile externe în do
lari într-un timp suficient de scurt, 
cine o va mai face ? — se întreabă 
Associated Press.

O posibilitate, deja în discuție in 
Canada și Japonia, este folosirea 
dolarilor pentru cumpărarea de com
panii americane. Canada analizează 
ideea folosirii a 3 miliarde dolari 
din rezervele sale pentru a cuin- 
fiara filialele canadiene ale firme- 
or nord-americane. Banca Japoniei 

oferă spre vînzare, la prețuri ief
tine, propriilor sale companii surplu
surile sale de dolari, astfel îneît a- 
cestea sa-și poată plăti datoriile lor 
externe în dolari sau să investească 
în Statele Unite. Multe firme japo
neze au pătruns, în ultima vreme, 
în industria nord-americană. Dacă 
dolarii se întorc acasă în acest fel, 
aceasia va însemna punerea în mîi- 
nile străinilor a controlului asupra 
a mii de locuri de muncă pc teri

toriul Statelor Unite — conchide 
agenția de presă americană.

Daca dolarii nu sînt plătiți prin 
mărfuri americane sau nu sînt in
vestiți în Statele Unite, dolarul va 
continua să fie cotat foarte slab 
pe piețele străine. In acest caz, e- 
xistă o posibilitate foarte serioasă 
ca vînzătorii străini de produse e- 
sențialc sa-și ridice prețurile. Pre
țuri mai ridicate la importul ma
teriilor prime vor însemna prețuri 
mai ridicate pentru produsele finite 
realizate în Statele Unite și infla
ția va continua. Iată de ce-conver
tibilitatea este importantă atît pen
tru Statele Unite, cît și pentru gu
vernele occidentale care, o dată cu 
acumulările masive de dolari deva
lorizați, au adăugat tendințelor in
flaționiste din propriile țări, noi 
presiuni de aceeași natură.

Este greu însă de văzut cum ar 
putea convertibilitatea sa rezolve 
problema celor 50 de miliarde de 
dolari americani, recent devalorizați, 
aflați în străinătate. S.U.A., cum 
s-a văzut, nu au aur pentru a-1 o- 
feri în schimbul valutei lor din ex
terior, iar țările care dețin cele mai 
mari cantități din această valută 
sînt cele mai industrializate țări ca
pitaliste — constrînse de situația 
lor economică să-și protejeze pie
țele împotriva importurilor de măr
furi americane. Dc aceea, este la 
fel de greu de văzut cum se vor 
soluționa în viitor dificultățile do
larului și, implicit, ale întregului 
sistem monetar occidental actual. In 
țările occidentale se vorbește din 
nou deschis despre necesitatea refor
mării sistemului. Dar și perspecti
vele și sensurile reformării sînt de
parte de a fi clare, pentru ca fie
care din aceste țari o concepe po
trivit intereselor sale.

Constantin BADEA

• Saddam Hussein, vicepre
ședinte al Consiliului Revoluției 
din Irak, a conferit la Bagdad 
cu Belaid Abdessalam. ministrul 
algerian al industriei și ener
giei. După cum relevă agenția 
M.E.N., au fost examinate une
le măsuri de natură să ducă la 
întărirea solidarității dintre sta
tele arabe exportatoare de pe
trol în lumina relațiilor dintre 
acestea și companiile petroliere 
occidentale care acționează pe 
teritoriul acestor țări. S-a discu
tat, de asemenea despre posibi
litățile de consolidare a Orga
nizației statelor arabe exporta
toare de petrol — OPAEP, în 
urma intrării Egiptului, Siriei și 
Irakului în această organizație.

• Primul ministru Jens 
Otto Krag a anunțat că referen
dumul national privind adera
rea Danemarcei Ia Piața comu
nă lărgită va avea loc la 2 oc
tombrie a.c. El a precizat că da
ta «le 2 octombrie a fost stabi
lită in urma consultărilor din
tre guvernul său minoritar și 
membri ai grupului parlamentar 
social-democrat. Rezultatul re
ferendumului este obligatoriu în 
ceea ce privește aderarea : Da
nemarca nu va intra în Piața 
comună, dacă majoritatea parti- 
cipanților la referendum se vor 
declara împotriva acestei in
trări.

•- Președintele Siriei, Hafcz 
Assad, n emis marți Un decret 
preconizând eradicarea analfa
betismului în țară, în următorii

ani. Decretul 
în acest sens 

rea unui înalt Consiliu, 
dus 
constituit din membri ai gu
vernului și reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, care are 
misiunea de a coordona acțiu
nile întreprinse în cadrul cam
paniei dc alfabetizare.

preve- 
forma- 

con- 
de primul ministru și

ro
din

31

• Departamentul pentru 
alizarea reformei agrare 
Peru a distribuit, pină Ia 
ianuarie a.c., 2 060 312 hectare 
la 90 159 familii de țărani, in
formează agenția Prensa Lati
na.

Dintre acestea, 750 185 hecta
re au revenit la 40 929 familii 
de țărani asociați în 181 coope
rative agricole, iar 705 607 hec
tare au fost acordate la 10 231 
familii integrate în nouă com
plexe agricole de stat.

Q Adunarea Națională a Tu
nisiei a adoptat marți o lege 
privind crearea unui organism 
de stat — „întreprinderea Tu
nisiană pentru activități petro
liere" — însărcinat să contri
buie la impulsionarea pro
ducției și dezvoltarea sectoru
lui petrolier. Acest organism ur
mează. printre altele, să sinteti
zeze rezultatele prospecțiuni
lor efectuate de societățile pe
troliere și să creeze condiții 
pentru formarea de cadre tuni
siene specializate în diferite 
ramuri ale industriei petroliere.

Producția de petrol a Tunisiei 
se cifrează în prezent 
milioane tone anual.

Experiență subacvatică

la 4.5

sfîrșit 
dintre

• La Londra au luat 
convorbirile consultative 
reprezentanți ai ministrului de 
externe britanic și ai Secreta
riatului federal iugoslav pentru 
afacerile externe, informează a- 
genția Taniug. Au fost exami
nate o seric de probleme ale 
relațiilor internaționale și, în
deosebi, posibilitățile de promo
vare a securității și colaborării 
europene.

Au fost examinate, totodată, 
posibilitățile de dezvoltare mul
tilaterală a relațiilor prietenești 
existente între Marea Britanic 
și Iugoslavia.

PARIS. La Marsilia s-a înche
iat, recent, o interesantă expe
riență menită să înregistreze 
capacitatea de muncă a omu
lui in mediul subacvatic de ma
re adincime. Doi plonjori fran
cezi au petrecut 14 zile intr-un 
simulator special, care redă, 
progresiv, condițiile de presiu
ne corespunzătoare unor adin- 
cimi de pină la 500 de metri. 
La încheierea experienței, cei 
doi au declarat că se simt ex
celent și că deși la inceput au 
manifestat o ușoară somnolen
ță și un tremur muscular, pre
cum și o respirație mai difici
lă, aceasta nu i-a împiedicat 
să întreprindă activități care re
clamă o anumită precizie.

Pină in prezent se conside
ră că datorită presiunii foar
te mari, omul nu poate lucra 
Io asemenea adincimi.

0 declarație a comandamentului 
regional sirian al Partidului Baas

Tablouri de mare 
valoare, recuperate
MUNCHEN. Șase tablouri de 

mare valoare, furate în Belgia 
și Olanda in 1970 și 1971, au 
fost recuperate de poliția vest- 
germană in localitotea Leiphe
im, din Bavaria. Investigațiile 
poliției au dus Io arestarea o 
cinci suspecți.

DAMASC 8 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 9-a aniversări 
a revoluției dela 8 martie 1963, 
cînd a preluat puterea în Siria, 
Comandamentul regional sirian 
al Partidului Baas a dat publi
cității o declarație, in care a- 
rată că acest partid s-a angajat 
să-și realizeze programul pe trei 
planuri : asigurarea necesităților 
primordiale ale maselor, prin 
emanciparea economiei naționa
le, revizuirea relațiilor de pro
ducție și valorificarea tuturor 
resurselor naționale; transfor

marea structurilor sociale, prin 
eliminarea subdezvoltării și a 
dominației feudalo-burgheze și 
aplicarea celei mai largi demo
crații ; dialogul cu forțele arabe 
progresiste.

Declarația relevă că Partidul 
Baas, convins de importanța u- 
nității în lupta împotriva forțe
lor exploatării, reprezentate de 
reacțiune Și imperialism, acțio
nează în vederea extinderii și 
consolidării cooperării cu for
țele progresiste, cu țările prie
tene, cu statele socialiste.

Fabrică distrusă 
de explozie

CHICAGO. O puternică ex
plozie în lanț a distrus com
plet o fabrică de artificii situ
ată în zona suburbană a ora
șului Chicago. Cel puțin trei 
persoane și-au pierdut vioța și 
17 au fost rănite. Șocul explo
ziei a fost resimțit in localita
tea Gary, statul Indiano, situa
tă la 40 km distanță.
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