
Steagul rostPROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,

ANUL XXIX Nr. 6 966

Preocupări sporite
pentru atingerea unor

nivele cantitative
și calitative ridicate
LA PRODUCȚIA

DE UTILAJ
MINIER

A. HOFFMAN

Instantaneu mineresc

(Continuare în pag. a j-a)

N. ANDREI

(Continuare in pag. a 3-a)

Cîntccul udlncuiull“
VULCAN
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— No. care-i nccazu’ ? 
Necazul era că se puș- 

case și in loc să vadă 
stratul curat în front, 
culcușul se ridicase pînă 
spre tavan, totul parcă se 
înecase într-o apă tulbu-

Virgil Ursii și Vespa
sian Căi ană au minerit 
vreo opt ani împreună.

...Cind își intîlnea șe
ful de sector — pe a- 
tunci nea Ursu îi era „mai 
marele" băii nd zi de zi

în folosință

re, sterilă... A naibii fa
lie, cine și-ar fi închi
puit ?

...Stau unul lingă altul 
fi se uită înciudați, in
tr-un fel nedumeriți, ce-or 
să facă :

— No, ce-i de făcut, 
o-ncurcarăm...

— No, tocmai aia spun, 
măi Căt ană...

Trebuia să tai în ta
van, să deschizi altora fi- 
șie, să urci transportorul 
pe noua vatră, să răpești

Tr. MULLER

SIMBATA 25 MARTIE 1972

Cu planul pe trimes

Azi, după schimbul I, colectivul sectorului III 
al Exploatării miniere Dilja va începe să pro
ducă primele tone de cărbune peste sarcinile 
trimestrului I al acestui an. Cele peste 3 800 tone 
produse de la începutul anului de minerii sec
torului sînt datorate randamentelor mari obți
nute la brigăzile de abataje. Astfel, in luna ia
nuarie randamentul pe sector a fost depășit cu 
330 kg/post, iar în februarie cu 500 kg/post, 
rezultate cc s-au realizat prin respectarea întoc
mai a tuturor măsurilor tehnice și organizatori
ce prevăzute în programul elaborat în vederea 
trecerii in subteran la lucrul in schimburi de 
fi ore. Dintre brigăzile fruntașe ale sectorului 
se evidențiază cele conduse de ȘTEFAN GHIOC, 
PAVEL TAȘNADY, MIH \1 COSMA și GHEOR- 
GHE GR1GOROAIA.

Rezultate pozitive a obținut, colectivul secto
rului III și în reducerea prețului de cost, inre- 
gistrindu-se în luna ianuarie la acest impor
tant indicator o economic de 7,24 lei/tonă iar în 
februarie de 15,65 lei/tonă. Economiile s-au rea
lizat în principal prin scăderea, față de plan, a 
consumului de lemn de mină cu 6 mc/1 000 tone 
in ianuarie și 2,3 mc/1 000 de tone în februarie, 
iar a celui de cherestea cu 2 mc/1 000 de tone 
în ianuarie. S-au obținut, de asemenea, de la 
începutul anului 150 000 lei economii prin recon- 
diționarca în cadrul sectorului a armăturilor me
talice.

Interviu cu ing. Gheorghc OLARIU, 
director al U.U.M.P.

Au mai rămas foarte puține zile pînă la încheierea pri
mului trimestru al celui de al doilea an al cincinalului, pri
lej de a alcătui un prim bilanț asupra activității colectivu
lui de muncitori, ingineri și tehnicieni de la U.U.M.P., uni
tate economică recunoscută ca verigă centrală în dotarea 
exploatărilor miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului 
cu utilajele necesare creșterii productivității muncii în sub
teran.

Zilele acestea am întreprins o „detectare11 a modului 
cum s-au realizat indicatorii de plan pînă acum, a perspec
tivelor imediate ale colectivului uzinei în pragul celui de-al 
doilea sfert al anului. Tov. ing. Ghcorghe OLARIU, direc
torul U.U.M.P., nc-a pus la dispoziție cîteva ..repere" intere
sante.

— După cite am fost infor
mați, in primele două luni ale 
anului sarcinile de plan ce au 
revenit uzinei au fost realizate 
în proporție de 102,5 la sută la 
producția marfă datorită și u- 
nei apreciabile creșteri a pro
ductivității muncii pe ansam
blul colectivului — cu 5,2 la 
sută superioară planificării an
terioare Va consemna sfirșitul 
acestui trimestru un bilanț tot 
atît de îmbucurător?

— Am toate motivele pentru 
un răspuns afirmativ. Colecti
vul uzinei noastre, animat de 
indicațiile partidului s-a mobi
lizat mai mult ca oricînd, reu
șind să confirme reputația cîș- 
tigală. In condițiile în care uzi
na a avut sarcini de plan ba- 
eate pe o structură mai com
plexă. s-a recurs ia capacitatea 
âe concentrare a întregului co-

lectiv. Trecutul demonstrează 
că și in prezent vom putea răs
punde favorabil chemării de a 
da minelor utilaje mai multe, 
mai bune. Tn momentul de fa
ță. cînd ne apropiem de înche
ierea ultimei luni a trimestrului 
ne străduim, sperăm cu destul 
succes, să materializăm efortu
rile depuse prin importante 
creșteri fizice la producția mar
fă. O aproximare a situației ac
tuale denotă nivelele corespun
zătoare ale majorității indicato
rilor de plan, atît pe întreaga 
uzină, cît și pe secțiile de bază. 
Nu aș putea da cifre exacte. 
Cred însă că sînt create pre
misele îndeplinirii cu succes a 
principalelor noastre dezidera-

Joi, 23 martie, comisia forma
tă din reprezentanți ai I.G.L., 
în calitate de beneficiari, și ai 
Grupului de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.H.. executanți, a e- 
fectuat, la Vulcan, recepția blo
cului nr. 11 AB compus din do
uă tronsoane — parter + patru 
etaje — cu un total de 60 de a- 
partamente. La construcția no
ului bloc au contribuit îndeo-
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• Cronica zilei a doua a Festiva- 

lului-concurs „ClNTECUL ADÎN- 
CULUI". Microinterviu cu partici
pant, impresii și informații din spa
tele cortinei.

• Rubrica: „PORTRETE ÎN 
CĂRBUNE" va prezenta unul din 
veteranii mineritului Văii Jiului.

• REPORTAJ PE GLOB : „Ora
șul care nu va fi terminat nicioda-

sebi zidarii din brigada Iui 
Mihai Dudaș și echipele condu
se de Nicolae Popescu și Marin 
Vulpe, mozaicarii lui Alexandru 
Tufan și Nicolae Căplescu, in
stalatorii din echipele conduse 
de Rubin Mănascu și Paraschiv 
Frîncu, precum și zugravii din 
echipele lui Marin Dragu și Io
sif Vas, formații de lucru ale 
șantierului nr. 3 Vulcan.

In aceste zile, 60 de familii 
din Vulcan continuă „operațiu
nile" de mutare în noile lor lo
cuințe.

• MAGAZIN — cuprinzînd cu
riozități cu o arie largă din dome
niul științei și culturii.

• AVANCRONICĂ SPORTIVA: ■ 
Azi din nou pe stadioane.

• „Cu scrisoarea dv. în față".
• Rubrica INFORMAȚII UTILI- a 

TARE

UNZÎMBET 
RECIPROC

drumul qțfinculrii, îi arun
ca directa fără-yocolișuri:

— Nii te lași nea Ur
sule, soarele ei...

— Singele nu te lasă, 
măi, aia-i...

Se leagă un suflet unul 
de altul, parcă poți să știi 
cînd începe să se lumi
neze de două suflete ? 
Mai iese și ceartă, cîteo- 
dată, deh, că altfel n-are 
haz, dar nu pînă la pă
ruială, mai se și umbreș
te, însă, vezi, nu se poate 

izbutească „șoa-

No, soarele ei, tre
cem ți peste asta !...

La Petroșani s-a descliis

FESTIVALUL ȘI CONCURSUL 
DE MUZICA UȘOARA

® Festivitatea de deschidere • Primele revelații
(ele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal 
Petroșani, care a reliefat cu 
căldură semnificația acestei 
inițiative originale și de ma
re interes.

In sunetele armonioase și 
ritmul frenetic al formației 
Casei de cultură — care va 
acompania soliștii în aces
te trei zile —. prezentato
rii CORNELIA OLARU și 
GHEORGHE NEGRARU au 
făcut cunoștință numerosului 
public cu juriul format din : 
compozitorul GEORGE GRI- 
GOR1U, președinte, prof. 
HEDHTGA NEAG, prof. TRA
IAN TAMAȘAN. ION BA
DEA. vicepreședinte al Comi
tetului municipal pentru cul
tură și educație socialistă, 
SIMION POP, activist al Co-

l’rimitoarea Casă de cultu
ră din Petroșani a cunoscut 
aseară atmosfera evenimente
lor de excepție : tensiune, c- 
moții, nerăbdare, curiozitate. 
A început Festivalul și con
cursul de muzică ușoară 
„Cîntccul adincului", ediția I, 
1972 — prima manifestare ar
tistică ce depășește cu mult 
raza județului, ce dorește să 
facă cunoscut întregii țâri că 
in Valea Jiului se află nu 
numai minunate creații de 
interes social și economic, ci 
și numeroase talente artistice, 
o viață spirituală de incontes
tabilă valoare, realități ce se 
cuvin a fi cunoscute. Fes
tivalul a fost deschis de to
varășul CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal al P.C.R., președin-

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA ZAMBIA

Solii poporului român, oaspeți ai minerilor 
din regiunea Copper

In dimineața celei de-a doua 
zile a vizitei în Zambia, tova
rășul Nicolac Ceaușcscu șl tova
rășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu Kenneth David Kaunda Și 
soția sa, Betty Kaunda, au fost 
oaspeții minerilor de la exploa
tările do cupru din Copper 
Belt. El au fost însoțiți de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. Humphrey 
Molemba. ministrul minelor și 
dezvoltării mineritului, precum 
și de Aurel Ardeleanu, ambasa
dorul țării noastre în Zambia, 
și P. J. F. Lusaka, ambasadorul 
Zambiei în România.

O mare mulțime de locuitori 
ni acestei regiuni miniere au 
făcut încă de la aeroport o

caldă manifestație de simpatie 
conducătorilor celor două state.

Intfmpinat cu onoruri milita
re, președintele Nicolac 
Ceaușcscu este salutat, la scara 
avionului, de A.K. Shapi, minis
trul de stat pentru provincia 
Copper Belt, precum și de P. 
Chitambala. guvernatorul dis
trictului Chingola, șl Vincent L. 
Chilekwa, primarul orașului cu 
același nume, de alte notabilități 
locale. Slnt intonate imnurile 
de stat ale României și Zambiel. 
Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
trece, apoi, în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroportul 
Kasompe.

In cinstea oaspeților, așezarea 
minieră Chingola — un adevă-

rat oraș cu aproape 60 000 de 
locuitori — șl-a împodobit stră
zile cu nenumărate drapele ale 
celor două țări. Oraș grădină — 
ca dc altfel toate localitățile 
zambiene —, Chingola se înfă
țișează într-o pitorească poli
cromie. Mii ?î mii de locuitori 
masați de-a lungul drumului 
parcurs adaugă o notă festivă 
atmosferei. .

Ei salută în persoana preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu 
pe conducătorul unei țări 
prietene care a sprijinit 
din primul moment cau
za dreaptă a poporului zam- 
bian, lupta sa pentru libertate,

(Continuare tn pap. a 1-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i s-a conferit titlul de cetățean liber 

t 

capitalei Zambieial
Vineri după-amiază, la Consi

liul Municipal al orașului Lu
saka a avut loc ceremonia con
feririi titlului de Cetățean liber 
al capitalei zambicne președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Pe esplanada din fața primă
riei, era prezentă o marc mul
țime de cetățeni ai capitalei, 
dornici să participe la acest eve
niment solemn.

Erau de față vicepreședinte
le republicii, Mainza Chona, 
Elijah Mudenda. ministrul afa
cerilor externe, alți membri ai 
guvernului, personalități ale 
vieții politice, oameni de cultu
ră și artă, precum și șefii misi
unilor diplomatice acreditați la 
Lusaka.

La ceremonie au participat 
Ion Pățan, Cornel iu Mănescu, 
ambasadorul Aurel Ardeleanu 
și alte persoane oficiale româ
ne.

Printre invitați se aflau, de 
asemenea, specialiști români

care lucrează în Zambia, în ca
drul acordurilor de cooperare 
dintre cele două țări.

La sosire, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președin
tele Kenneth David Kaunda și 
doamna Betty Kaunda au fost 
primiți cu vii și puternice a- 
plauze.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de primarul orașului Lusaka, 
Freetfort Chirwa, cu soția.

In timp ce fanfara intona 
marșul de salut, au fost ridica
te drapelele de stat al Români
ei și Zambiei.

Au fost prezentați apoi membrii 
Consiliului Municipal.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu președintele Kauda 
și doamna Betty Kauda au fost 
invitați apoi să ia loc în tri
buna oficială.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, a luat 
cuvîntul primarul orașului Lu
saka. Freetfort Chirwa.

„Consiliul nostru a spus el 
printre altele, a decis în una
nimitate conferirea titlului de 
Cetățean liber al orașului Lu
saka. Aceasta este cea mal 
Înaltă distincție pe care o poate 
conferi Consiliul nostru și care 
este destinată făuritorilor de 
istorie1*.

Secretarul Consiliului Munici
pal a dat citire rezoluției prin 
care se conferă această distinc
ție președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Conform tradiției. primarul 
capitalei l-a invitat apoi pe șe
ful statului român să accepte 
titlul conferit, împreună cu 
drepturile și obligațiile pe care 
această distincție le incumbă.

»— Da accept", a răspuns 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
care a semnat, apoi. In cartea 
de onoare.

Invitat de primarul Lusakăi, 
a luat cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
carnetul de membru de onoare al Partidului 

Unit al Independenței
După ceremonia dc la Consiliul 

municipal al capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns invitației pre
ședintelui Republicii Zambia, Ken
neth David Kaunda, președinte al 
Partidului Unit al Independenței 
Naționale (U.N.I.P.) dc a vizita se
diul partidului, „Casa Libertății", 
locul de unde a pornit flacăra miș
cării de eliberare și independență 
naționala. In semn de prețuire deo
sebită pentru îndelungata sa activita
te revoluționară, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român i s-a înmî- 
nat carnetul de membru de onoare 
al U.N.I.P. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

• 1

Ceaușescu au primit, de asemenea, 
bluze cu emblema și lozinca parti
dului : „U.N.I.P. — înainte". In 
continuare, ci sînt invitați să sem
neze in cartea de onoare a parti
dului.

Numeroși militanți ai U.N.I.P., 
adunați în fața „Casei Libertății", 
au făcut o spontană șt entuziastă 
manifestație de simpatie și stimă 
conducătorului partidului și statului 
nostru. Ei au scandat minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— P.C.R.".

Președintele Kaunda intonează 
primele versuri ale unui vechi cîn- 
tec de luptă al mișcării de rezis
tență anticolonială și eliberare na

Naționale
țională, care sînt reluate apoi în 
cor dc mulțime. Pe motivul acestei 
melodii sînt introduse versuri noi. 
izvorite din inimă, care omagiază 
pe oaspetele din România și Parti
dul Comunist Român, legăturile de 
trainică prietenie româno-zambiene.

Se aclama minute în șir. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu este încon
jurat cu căldura de militanții 
U.N.I.P., strînge inimile care se în
dreaptă spre el. Sînt momente emo
ționante de entuziasm militant, ex
presii din cele mai grăitoare ale so
lidarității internaționaliste care u- 
nește Partidul Comunist Român cu 
toate partidele și mișcările revolu
ționare și progresiste în marele front 
al forțelor antiimpcrialiste.

mit et ului municipal U.T.C., |
prof. GIIEORGHE POPA, 
prof. VASILE LUCACIU.

A urmat concertul susținut ■
de participanții la concus. Pe Ș
scena original amenajată și ll
luminată feeric, în aplauzele ■
generoase și încurajatoare ale 1
spectatorilor s-au prezentat .
cei 10 artiști amatori ai pri- !!
inei zile: IOLANDA ABRA
HAM. Lupeni: FLORENTINA 
OTOMEGA, ECATERINA |
NEAȚA, ambele dc la Casa i
dc cultură din orașul Giur- I
giu (jud. Ilfov): RICU TU- J
DORAN. Lupeni: DOINA I
TEODORA CERNEA. Giurgiu: '
VICTOR POP. Aninoasa; I
FLOAREA MIRCEA, Petrila: |
CARMEN KECSKEMETY, O- 
țelul Roșu (jud. Caraș-Seve- j 
rin); VASILE BARBU, Tg. 
Jiu (jud. Gorj): GABRIELA 
COSTAN. Lonea.

După concertul concurcnți- 
lor. prima zi a Festivalului și 
concursului de muzică ușoară 
„Cîntccul adincului" s-a în
cheiat cu un recital muzical 
al actorului și cintărcțului 
ION D1CH1SEANU. Detalii 
mai bogate despre viața con
cursului veți putea citi in 
ziarului nostru de miinc.

T. SPATARU y

Jubileul unei formații de prestigiu
Azi după-amiază, la 

clubul sindicatelor din 
Petrila arc loc festivita
tea consacrata împlinirii 
linei jumătăți de veac de 
la înființarea fanfarei 
muncitorilor mineri din 
localitate. Creata din ne
voia de a exprima senti
mente tonice despre viață 
și frumusețile ei, din sen
timentul de a exprima 
melodic viața minerilor, 
victoriile lor în munca 
din ajîncuri, bucuriile și 
axpir.ițiile lor, fanfara pe
trii--ană a străbătut aceas
tă jumătate de secol în
soțită de multe și presti
gioase succese. Confruntă
rile locale și naționale

i-au adus nenumărate tro
fee, dar înaintea acestora 
știi aprecierea caldă a or
tacilor, a tuturor locuito
rilor orașului. Cile mo-

în repertoriul fanfareiI 
Prezență vie, permanentă 
în viața de toate zilele, 
formația a reușit să se 
integreze organic în con-

Fanfara din Petrila
la 50 de ani de existență

mente importante din 
Viața localității au fost 
însoțite de muzica plină 
dc optimism ! Cîte bucu
rii, cîteodata și necazuri, 
nu și-au găsit exprimarea

știința localității. Azi, în 
pragul jubileului, chiar 
greutățile întîmpinate dc-a 
lungul existenței par alt
fel și sînt privite cu emo
ția retrospectivei, a unei

existențe legate strîns dc 
istoria și tradiția munci
toreasca a Văii Jiului. 
Sărbătoarea capătă noi 
amplitudini, dacă ne a- 
mintim că nu peste mult 
timp și corul pctrilean va 
împlini 40 de ani de e- 
xistență. Sărbătorile aces
tea vorbesc dc la sine 
despre puternica sete dc 
cultură a minerilor pe- 
trilcni, vorbesc despre do
rința membrilor formații
lor dc a continua succe
sele de la locul dc mun
că, aici, pe plan artistic.

Acum, în ziua sărbă
torii, un cald și tovără
șesc NOROC BUN și LA 
MULȚI ANI '

I. MIRCEA

A

In ziarul de azi

• Planul tematic de inovații 
pe anul 1972 al Centralei 
cărbunelui Petroșani

A 2-A)(IX PAGINA

* Informații utilitare

• Aflăm de la organele de ordine
(ÎN PAGINA A 3-A)

/

Proba
Un bijutier — ca să se convingă dacă-i aur sau nu intr-o 

montură și cit de veritabil e metalul incorporat in ea — freacă 
obiectul de o piatră dură, neagră, pînă cînd pe suprafața 
acesteia rămine o pojghiță subțire, gălbuie. La contactul cu 
picătura de apă tare, pulberea fină, metalică, piere dacă 
aurul nu-i aur/ E proba de încercare a adevărului, cu re
verberații simbolice și in sfera umanului...

— Ciștig fără muncă 7 rostea deunăzi, cu indignare, un 
miner șef de schimb. Noo! De-ar mai dispărea din ăștia care 
zic: .Hai acolo, poate-i mai lesne, m-oi descurca eu... 
fără muncă 7 No, păi ăsta-i ca un izvor de primăvară
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apă de sus. pămintu-i afinat,'numai ce vezi firu’ ici, colo, 
că iese... Da’ peste vară sacă, nu-i izvor de-adevăratelea...

...Cunosc pe-un oarecare — ar avea rost să-i dau mă
car inițialele ? — veșnic in căutarea unei sinecuri, pentru 
care deviza „dacă nu curge pică" poartă litere — a? zice — 
evanghelice și, uneori, cînd fi merge, nu numai că-i pică, 
dar fi curge din plin... Automobilul a ajuns o bagatelă pen
tru el, aproape că strimbă din nas cind ii vede... Vrea să 
ajungă sus, sus de tot, cu efort minim și, bineînțeles, cu 
leafa grasa. Bucuria muncii cinstite 7 Satisfacția că ai asudat 
pentru făurirea unui lucru frumos ? Lumina din ochii se
menilor tăi izvorltă la atingerea a ceea ce ai făcut cu mina 
ta, cu mintea ta 7 Din înălțimea infatuării sale te pri
vește ca pe-un pigmeu, de te-aude vorhindu-i astfel...

Puțină apă tare de adevăr în față și ar rămine doar 
tinicheaua. „Da’ peste vară sacă. nu-i izvor de-adevărate
lea... . Ce-ar fi să i-o facem 7
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DE INOVAȚII 
pe anul 1972
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Ir. 
crt.

Dispozitivul, procedeul 
sau produsul 

care Irebuie inovat 
(in raport 

de situația actuală)

Condiții tehnico-ecunoinioe 
ale obiectului inovației 
și avantajele pe care 
trebuie să le aducă 

prin aplicare

EXPLBATĂRI MINIERE

I
Dispozitiv de prins frontul la abataje
le frontale.

$ Actualul dispozitiv nu prezintă suficientă 
siguranță.

Să fie suficient de rezistent, să pre
zinte siguranță, să fie ușor de montat, 
să reducă manopera și consumul de 
material lemnos.

Z
Mecanizarea încărcării cărbunelui în 
abataje cameră.

9 Intrucît in prezent 8Of < din producția 
acestor abataje se încarcă cu lopata.

Să asigure încărcarea pe transportor 
în proporție de 90'Vo a producției, să 
nu împiedice respectarea monografiei 
de armare, să difere de mașina de în
cărcat cu basculare laterală și să de
termine creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost.

3
Mecanizarea operațiilor de încărcare 
în depozitele de betonite.

• Deoarece in prezent operațiunile de 
încărcare se realizează manual.

Să fie simplu, ușor de rezolvat, să 
aibă rază mare de activitate, să con
tribuie la creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor în de
pozit și îmbunătățirea condițiilor de 
securitate.

4

5

Metodă rapidă de verificare a protec
ției prin relee termice la întrerupătoa
rele din subteran.

• Modalitatea actuală de verificare a re
leelor ter-mice in subteran ia niult timp și se 
face greoi.

Să fie în construție AGR și să permi
tă reducerea timpului de verificare.

Instalație pentru verificarea dispoziti
velor hidraulice de la complexele 
OMKT și MKE în urma reparării lor.

• Nu există in prezent o astfel de instala
ție.

Să asigure controlul eficace al para
metrilor dispozitivelor hidraulice la 
valorile indicate prin documentația 
tehnică, permițînd reparații de calita
te prin care să se redea în exploatare 
dispozitivele hidraulice cu funcționa
re corespunzătoare.

Nr. 
crt.

Dispozitivul, procedeul 
sau produsul 

care trebuie inovat 
(in raport 

de situația actuală)

Condiții lebniciiecoiiomice 
ale obiectului inovației 
și avantajele pe care 
Irebuie să le aducă 

prin aplicare

6
Dispozitiv pentru burarea găurilor.

• Nu sc utilizează actualmente la unități
le C.C.P.

Să se întrebuințeze material admis 
pentru buraj. să asigure condiții de
pline de securitate, reducerea timpului 
de burare, creșterea vitezei de avan
sare.

7
Metodă de exploatare de mare produc
tivitate la straiele subțiri de la E.M. 
Anina la înclinare de peste 45 de gra
de.

0 Actualmente se aplică metoda de explo
atare cu trepte drepte.

Să asigure condiții corespunzătoare de 
securitate pentru personal și să respec
te normele de exploatare rațională, să 
asigure o productivitate de peste 
6 tone/post. reducerea consumului de 
lemn de mină, creșterea gradului de 
securitate.

îl
Dispozitiv de semnalizare și declanșa
re a compresoarelor în caz de depăși
re a temperaturii admisibile (soluție 
pe bază de termistori).

Să asigure protecția utilajului prin 
declanșarea motorului de acționare în 
cazul depășirii temperaturii admisibile 
în funcționarea compresoarelor, să 
permită mărirea siguranței în exploa
tare și îmbunătățirea condițiilor de 
securitate a muncii.

M Dl UTILAJ IIIINIER PETROȘANI

9

10

Automatizarea procesului de sudare a 
armăturilor TH și SG.

@ In prezent sudarea se execută manual.

Se va realiza pe principiul sudurii cap 
la cap prin topire intermediară în mo
mentul terminării îndoirii profilului, 
iar aceasta să conducă la automatiza
rea operațiilor de sudură, mărirea pro
ductivității muncii și eliminarea efor
tului fizic.

Stand de probă pentru încercarea 
pompelor centrifuge.

© Deoarece actualmente nu există.

Standul trebuie să asigure ridicarea 
caracteristicilor de funcționare a pom
pelor centrifugale, ca și verificarea 
condițiilor impuse noului produs și 
celor reparate.

PREPARAT II

II
Soluționarea unei metode de confecțio
nare a coșurilor de centrifugă, care să 
înlocuiască actualele coșuri.

Q Actualele coșuri se procură din import.

Să se găsească o metodă de confecțio
nare pe plan local pentru asigurarea 
funcționării centrifugelor HVO-2.

IZ

13

Automatizarea luării probelor la pro
dusele finite și șist haldă.

© In prezent luarea probleor se execută 
manual.

Precizie mărită în operația de colecta
re a probelor și obținerea unor rezul
tate precise privind calitatea sorturilor 
comercializabile și a șisturilor.

Reglarea automată a cantității de re
activ pentru flotație în funcție de con
centrația tulburelii.

(J In prezent se execută manual.

Dozarea precisă a reactivului care să 
asigure reducerea consumului de reac
tivi și realizarea unei concentrații op
time a tulburelii la flotație.
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Reluarea 
lucrărilor la noua 
arenă de tenis

în devans

Q! n zuiihet weițMWe

Ioana MESZAROȘ, 
președinta comitetului sindicatului 

F.F.A. „Viscoza" Lupeni

O dato cu venirea primăverii 
i-ou reluat lucrările de construite 

ți modernei arene de fe- 
Irada Republicii, Pclro-
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Aflăm
de

de ordine zidari

EXPLOATAREA MINIERĂ

sarcina maioră

r

ut și vor spori mai ales in privin- 
» momliziiH oamenilor minim Li

depășirea sarcinilor de
L’n. 1 reștcrca productivității

folosirea utilajelor la
capacitate, imbunaiăți-

ca caii tații produsclor, reducerea 
specifice dc materii

eriale. Li întărirea dis-
îp’inei in p oduqic și. pe această
ale, la imbu nătățtrca condițiilor dc
i.lță și de muncă ale tuturor sa
iiiaților . doci și ale femeilor.

Atrihti țrile largi ce le-au fost
■micrite sindicalelor, rezultat al a-

’< R ș
liniei politice generale a 

reșterii rolului sau con-
in v i.ița poporului. Ic des-

hid in
itatc.

tinuare un cîmp vast
Sindicatele sînt cite-

m.ite să icghezc printre altele Ia 
r.-pect.irca de către conducerea în
treprinderii a prevederilor privind 
protecția mamei și a copilului, sa 
Contribuie prin formele speciale dc 
a-, iritate la îmbunătățirea condi- 
U;,or dc muncă, aspecte deosebit 
< c importante, cu numeroase impli- 
t.țo concrete in fiecare întreprin
dere.

Cornii ctcle sindicatelor, pnn co
misiile dc femei, sub îndrumarea și 
controlul organizațiilor dc partid, 
trebuie sa contribuie la atragerea 
; • i număr cit mai marc de femei 
la cursurile de calificare și specia
lizare. Astfel, comitetul sindicatului 
de la F.F_A. -A iscoza" Lupeni. s-a 
preocupat ca din cele cinci cursuri 
de calificare, trei să fie pentru fe
mei. dc gradul 1 și perfecționare. 
Datorită preocupării ronstante nta-

<le organul siodnal, din 
527 dc femei care I 
liferite locuri de mum 
tnt dcclatatc fruntașe 

produqic pc anul 1971.
Comisia dc lemn din cadrul a- 
'tri întreprinderi a dep 

susținută penttu one 
lanatelor spre cxsmplctat 
lor genei ale. Datorită ac 
cupâri * peste 20 de feme 
toare își completează cele 8 clase, 
iar peste 10 urmează liceul.

Se știe că printr-o pregătire pro
fesională corespunzătoare, femeile 
ot și trebuie să-și aducă o coniri- 
uție substanțiala la descoperirea și 
alorilicarea cît mai deplina a re

zervelor interne, la buna gospodă
rire a mijloacelor materiale și fi
nanciare ale întreprinderii, de aceea, 
comitetul sindicatului, împreună cu 
comitetul oamenilor muncii se stră
duiesc ca după absolvirea școlilor 
și a cursurilor dc calificare și pre
gătire profesională, femeile să Tic re
partizate la locuri dc munca cores
punzătoare și să se promoveze în 
munci dc răspundere.

lnțeiegind răspunderea ce revine 
organului sindical, comisia dc femei 
de la F.F.A. „Viicoza" l upeni. a 
desfășurat o munca susținută pentru 
anjrenarea tuturor salariatelor la 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, mobili?ind in continuare toa
te forțele și capacitatea de munca 
a colectivului spre îndeplinirea c- 
\cmplara a sarcinilor de producție 
și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă.

Comisia de femei din întreprin
dere se preocupă îndeaproape de 
problemele speciale ale salariatelbr» 
de starea lor de sănătate și condi
țiile dc muncă. Numeroase exem
ple, de la fiecare secție și loc dc 
muncă, ilustrează în mod grăitor 
aceasta preocupare ce face obiectul 
principal al activității comisiei de 
femei.

Comitetul sindicalului a orientat 
în aceasta perioadă comisia dc fe
mei înspre activitatea politica șî 
cultural-cducativă în lumina docu
mentelor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971. îmbună
tățind conținutul și formele muncii

lilentelor
In acest sco 
iu prelucra 
ile dc partid $i de 
'.at lectorate dc 

pc diferite teme 
c, medicale, etice 
peste 120 de femei 

nncomitent cu aceste acțiuni s .iii 
orgpniz.it dis'Ctiții tovărășești eu fe
meile despre felul cum trebuie să-și 
organizeze munca, ridicarea nivelu
lui profesional și politic.

Pentru educația cetățenească a fe
meilor angajate comisia de fentei a 
organizat diferite acțiuni dc munca 
patriotică, atit in incinta întreprin
derii. cit și în afara ei. prestînd 
peste 1600 zile muncă, contribuind 
in acest fel la buna gospodărire și 
înfrumusețare a fabricii.

Cu toate aceste realizări trebuie 
să recunoaștem că in activitatea co
misiei dc femei s-au manifestat ți 
unde lipsuri ntai ales in antrenarea 
femeilor la diferite acțiuni ctilutral- 
artisticc și in organizarea plăcută 
și instructivă a timpului liber. Dc 
aceea se impune ca o necesitate în
tărirea muncii organizatorice și spo
rirea eficienței acțiunilor organizate 
atît de comisia de lentei, cit și dc 
comitetul sindicatului, pentru ca în 
viitor să obținem rezultate bune și 
în această direcție. \ a trebui ca or
ganele sindicale, prin comisia de fe
mei, să explice mai mult necesita
tea acestor acțiuni, să organizeze 
din ce în ce mai bine manifestările 
dedicate femeilor angajate, ținîndu- 
se seanța de faptul că acestea sînt 
în marea lor majoritate soții și 
mame și deci au mai multe obligații 
dccit ceilalți salariați.

Pornind de la acest adevăr, co
misia de femei, împreuna cu comi
tetul sindicatului de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, va depune efor
turi sporite pentru ca femeile anga
jate să-și aducă din plin contribu
ția la realizarea tuturor sarcinilor 
economice și sociale, la transpunerea 
în viață a mărețului program dc 
dezvoltare multilaterală a societății 
noastre socialiste.

momentul întreruperii 
lucrărilor, dm cauza anotimpului 
friguros, s-ou executat teresamen- 
tele, drenuri, fundația din piatră, 
zidurile laterale din beton și pa 
țial gardul de imprejntuir 
prezent se așterne bolaslul 
fundație și se sapă șanțuri

Pornind de Io stadiul in core Se 
află lucrările, noua bozo sporti
vă se va putea do in folosință in 
cursul lunii moi o.c. dacă bineîn
țeles Centrala cărbunelui Petro
șani, căreia ii revin lucrările, vo 
asigura operativ materialele, uti
lajele și forța de muncă neceso- 
ră executării acestora intr-un rit 
susținut.

V I 
I 
I
I 
I
I
I 
1 
I

(Urmare din pag. 1)

susținerea de sub 
tură^.

sări-

— Păi, să-i dăm ba-
taie...

— Să-i dăm, c-avem de
ira^v.

T rei schimburi, unul
după altul n-au știut ce-i

casa, ce-i masa... Apoi:
— No, ce facem mai 

Căiana, rămii tu sau ră- 
min eu i

— D-apăi rămin eu...
După citeva ore, nea 

Urșu vine cam zăpăcit de 
gura de somn luată 

No, acuma du-

Tot așa vreo saptarni- 
nS întreagă :

— No, cum a mers ?
— No, foarte bine...
— Și — iarăși — 

schimbai la fața locului.
— Om scăpa 

asta...
— D-apăi. o ) 

buna, șoarele ei...

Cind totul s-a terminat 
cn bine, atunci și-or fi 
zîmbit oare așa cum n-o 
mai făcuseră niciodată ?

...Căci Virgil Ursii, cind 
e vorba de Cătană spu
ne elf glasul lui molcom, 
cîntat, doar atit: „Tot
deauna am avut un zâm
bet unul peni

Comandă onorată

& Timplorul IANOȘ ȘINK din Pe
troșani, str. Unirii, bloc nr. 14 ap. 
10, in ziua de 16 martie curent, a 
dat un sens practic original pro
fesiei sale. El o prefăcut in țăn
dări, cu un topor, ușa de Ic in
trarea in opa-rtomentul cetățenei 
Elena Manea, de pe cceeoși sca
ră, dorind să procedeze și cu lo
catara ca și cu ușa. N-a „reușit" 
însă decit s-o botă crunt pentru 
că, după cum presupunea el. ar 
fi spus unele cuvinte defăimătoa
re Io od^esa soției lui. Cind orga
nele de ordine l-au arestat pen
tru lovire, daune oduse avutului 
ăbșfesc, tulburarea liniștei locata
rilor din bloc, omintindu-i și de 
faptul că este recidivist și că e- 
xistă, intr-odevăr, căi legole su
ficiente pentru o-l determina să 
dea socoteala de toote cele ce a 
făcut, și-o adus aminte că mai e- 
xistă și... regrete. Tîrziu I.S. Ju
decata lucidă, stăpinireo de sine 
trebuia să ocționeze înainte de a 
săvîrșl infracțiunile de care s-a 
făcut vinovot, pentru care, ca și 
in cazul celor enterioore, este ne
cesar să-ți primești „răsplata" me
ritată.

teva ore liniștea cartierului. Huli
ganii ou distrus cu pietre, lemne 
si cu tot ce le-a căzut in miini ușa 
locuințe, u ION BUGURlUC. A- 
po:. SUCIU a pătruns in locuin
ță unde nu l-o găsit pe adevăra
tul locatar, rivalul căutat. Atunci, 
pentru o se răzbuna totuși pe ci
neva, după duelul cu pietre, l-a 
tăiat cu cuțitul pe AURUȚ JUR- 
COANE, care nu era implicat in 
conflict. Și poote se „răzbuna" și 
pe alții dacă la fața locului nu 
soseau organele de ordine care 
i-ou arestat și liniștit pe huligani. 
După arestul preventiv, urmează, 
desigur, judecarea și... răsplata.

Din atelierul de confecții me
talice al Șantierului Petroșani 
al T.C.M.M. au fost expediate 
recent, cu destinația stația dc 
ventilatoare Hărbăteni. toate 
confecțiile aferente noului o- 
bicctiv industrial aflat in con
strucție in antrepriza șantierului. 
Cu alte cuvinte, este vorba de 
onorarea unei comenzi cu 12 
zile mai devreme față de ter
menul stabilit inițial. Executa
rea ei intr-un termen mai scurt 
a fost asigurată dc brigada <lc 
meseriași condusă de Dionisie 
Sporea, în rinclurile căreia co
muniștii Dumitru Birlad și Du
mitru Costache depun o activi
tate insuflețitoare pentru în
tregul colectiv. Terminarea a- 
cestor confecții, recepționate cu 
calificativul ..foarte bine", a fa
vorizat pozitiv transportul lor 
dc la atelierul din Petroșani la 
Bărbăteni și începerea lucrărilor 
de

© In ziua de 12 martie o.c . 
Bărbăteniul o fost pur și simplu 
oTormot. Grupu1 formol din TEO
DOR SUCIU, ION LĂCĂTUȘ, DIO
NISIE ROSTAȘ, GAVRILA CIURAR 
și EMIL CIURAR din Lupeni au 
desfășurat aici un scondol de om- 
ploore prin care ou tulburat ci-

© înfățișarea tinărulu VICTOR 
SPINU din Petroșani, str. Moîeia 
nr. 47 este exact opusă numelui 
său. El se prezintă intr-o ținută 
vestimentara extravagantă, cos
mopolită și, in completare, poar
tă și... plete. Fiind zugrav-vopsi- 
tor de meserie, cind este întrebat 
unde lucrează, răspunde numai 
la... trecut. După propria mărtu
risire a „trecut" pe la multe „ige- 
leuri" din țară. La Petroșani a so
sit de Io Timișoara. Deci, nu-i 
plece să stea prea mult intr-un 
loc. Devine cunoscut și-i ...dispa
re farmecul. De aceea, călătoreș
te mult cu trenul, desigur fără le- 
gitimoțio necesară. Acum e intr-un 
loc stabil pentru 40 de zile, fi
xat in conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 329/1966.

montaj.
ION
corespondent

ReînnoitLvă abonamentele 
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
chioșcurile și diluzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Doar o simplă 
neglijență ?

I enind in intimpinarea cennfr 
lor locuitorilor din comuna Bănici, 
de a fi fi ei deserviți cu anumiir 
prestări de seri iui, i imperativa 
meștefugărească „Unirea" din Petro
șani a înființai aici, in anul 1^71, 
o unitate de frizerie. Pentru func
ționarea ci in bune condițiuni, co
mitetul executiv al consiliului popu 
Iar comunal a rezolvat inch de (a 
început problema unui spațiu core.' 
punzăim, amenajat în clădirea /os 
telor birouri ale carierei de calce 
Populația care avea nevoie de st 
viciile unității amintite, era mulț 
mită de programul și modul de de
servire practicai.

Așa au stat lucrurile pînă acum 
două luni, cind frizerul, un om mai 
în virstă, a plecat, iar unitatea a 
ramas închisă.

De atunci au început nemulțu
mirile și rcclamațiile cetățenilor din 
comuna Banița, care, trebuie din 
nou să vină la Petroșani, pentru 
un simplu tuns sau bărbierit.

Problema a fost sesizată tuturor 
celor în drept de a lua măsuri și 
în mod deosebit a fost ridicată, cu 
prilejul sesiunii consiliului popular 
comunal, fiind adusă apoi și la cu
noștința organelor municipale ale 
puterii de stal.

Intervențiile comitetului e.vecwriv 
de la Banița, direct la conducerea 
cooperativei meșteșugărești „Unirea" 
din Petroșani, respectiv la tovară
șul llie Sorescu, președinte și losif 
Farcaș, vicepreședinte, au rămas fă
ră nici un rezultat.

Nici măcar nu au considerat util 
să „motiveze" intr-un fel. închide
rea nejustificată a unității despre 
care am vorbit.

De fapt nu de motivări au ne- 
■ oie bănițenii. ci de frizeria la care 

-am referit.

E\ I NLMI N II

O 1813 Sa 
Bnliiac (m. 10. Ill 
publicist și om polii 
generația 1848. A 
cepțic progresistă despre litera 

din poezia sa 
împotriva or ir 

(poezii Antologii 
,. | ig.mul 

1X85 S-.i născu 
I. Caragialc (m. 1936), 

Cir.igi.tle. Poet și proj 
autor al nuvelei ..Remcin- 

al volumului de poezii 
..P.ijcre" (1936) și ,i| cunoscu
tului roman „Craii dc Curte 
veche" (1936). > 1892 8C 
tie ani de la n.ișicre.i artistei 
Nonia Clucerii (m. 1955) actriță 
de mare putere emoțională, s-a 

■tarcat in comediile clasice și 
itâncști dc moravuri (9 1^22 
50 de ani dc la crearea Parti

dului Comunist din Brazilia. 
© Sărbătoarea națională a Grc 
'ici : in 1821 și-a proclamat in
dependența dc stat. 18.8) 
S-a născut compozitorul, pianis
tul, muzicologul și folcloristul 
maghiar Bcla Bartok. Din fol
clorul maghiar și românesc c 
inspirată o buna parte din o- 
pera sa. Post-mortem (1955) i-a 
lost atribuit Premiul internațio
nal pentru pace. ® Se împli
nesc 15 ani dc la crearea Co
munității Economice Europene 
(Piața comună — 1957).

• < ASA 1)1 (Illi R.\ 
O../IU», .« doua zi .. Irv
alultii-coinurs „Cîntccul adîn- 

iiilm". începe la ora 18. Aceas- 
sc termină <u recitalul so- 
Anda Călngâreann. la ora 
n sala d> lectură, basme : 

..legendele Olimpului". Dricarii: 
Ik la ora 17, un program < nl- 
turaJ-iirtisiic susținut «le forma
țiile proprii împreună tu «ele ale 
r.iminulm ciilmral slin Cîmpu 
Im \eag.

B CLUBURI /
. o scară' destinată briga

de la cxploaiarca mi 
tivind in iernatica dcsl.i 
..Rolul și importanța șt

ie brigadă în c 
a muncitorilor'' 
i rotundă, la o 
Ttica și echitate 
nani de momen 

live. Aninoasa : I n program 
listic susținut de formațiile 
bului.

de 7 zile, pc iiinerariul But
Budapesta — B.ilaton i 

Jele «le 12 20 iulie și 2 
august. Costul — 1 447-J 244 lei.

Pcntni perioada 20 ociombrie
— 12 noiembrie este preconizata 
o călătorie cu autocarul și mo
tonava Ncsebar pe iiinerariul 
București Varna — Istanbul
- Napoli — Barcelona — Palnta 
ile M.iIIoka — Tunis—Alexan 
dri.» Beirut - Varn.1 — Bu
curești. Costul acestei <s«iii-.ii 
este de 9 940+ 1 019 Ici

Se vor organiza, dc asemenea, 
o excursie dc X zile, cu avionul, 
in Franța (costul 9 689 i 121 lei) 
și două in Italia (costul - - 
7 990 1-371 lei), respectiv, (7 «85 
+•371 lei).

SIMBATA 25 MAR III.

'SIMBATA 25 MARTIE

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Trenul; Kepublica : Scoa- 
«e-ți pălăria cind săruți; 1.0- 
NI A — Minerul: B. D. in a- 
Icnă VULCAN : Decolarea; 
LUPENI Cultural Hoarea 
Je cactus; BARBATENI : Cră
ciun cu Elisabeta; UR1CANI : 
Bătălia de pe Nerciva, seriile 
I—II.

Excursii peste
hotare

SIMBATA 25 MARI IE

mergem
® TEATRU — La ora 19,30 

in sala teatrului de stat „Valea 
Jiului", arc loc premiera spec
tacolului cn piesa „Este vinovată 
Corina ?“ de Laurențiu Fulga. 
Scenografia este semnată de Au
rel Florca iar aparține

Filiala dc hoteluri, restaurante 
și turism Petroșani primește ce
reri de participare la excursiile 
peste hotare care vor fi organi
zate in sezonul turistic al anu
lui 1972. Potrivit prevederilor 
grai icului întocmit, în perioada 
iulie — august a. c. vor fi or
ganizate în R. P. Ungară ex
cursii dc 3 zilei cu autocarul pc 
iiinerariul : Oradea — Budapes
ta — Oradea — în zilele de
7— 9. 19— 2 k iulie și 3—5 au
gust. Costul excursiei 405-)-104 
lei: cu trenul, pe iiinerariul Bu
curești — Budapesta în zilele de
8— 12, 18—22 iulie și 16—20 
august. Costul — 77C +104 lei 
și, tot cu trenul, însă cu durata

9,C0 Deschiderea emisiunii dc 
dimineața. Iclcx; 9,05 Aventu
rile lui f.hip și Dale — film 
dc desene animate Walt Disney; 
9,50 De vorbă cu gospodinele; 
10,05 Tele-cnciclopedia; 10,50 
Biblioteca pentru toți : Vasile 
Alecsandrt (I); 11.25 Gintă Mi
reille Mathieu; 11.5C, Emisiune 
de educație sanitaiă; 12,05 Te
lejurnal; 16,30 Deschiderea emi
siunii dc dtipă-antiază. Emisiu
ne în limba germană; 18.15 
Ritm, tinerețe, dans; 19,15 Pu
blicitate; 19.20 1 C01 dc seri : 
Aventurile lui Fclix-motanu); 
19,30 Telejurnal; 20,10 Avan
premieră; 20,15 Tcle-enciclope- 
dia; 21.CO Film serial: „Invada
torii"; 21,50 Emisiune dc diver
tisment : „Interviuri la Plo
iești"; 22,35 Tdcjurn.il; 22,45 
Campionatul mondial dc hochei 
pe gheață — grupa B : Româ
nia — Iugoslavia (reprizele a 
IT-a și a III-a). Înregistrare.

PROGRAMUL I ; 6.CO Mu
zici și actualități; 7.C0 Radio- 
jinn.il. 8.C0 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buleiin 
10.Q5 Arii din operete, 
Piese interpretate Ia harp 
1 mi.mne muzicală de l.t Mosco
va; ll,C0 Buletin de știri, 11,C5 
Recti.il Cornel Constunitt; 11,15 
Atențiune, șoferi, atențiune pic- 
ioni!; 11,35 .Scumpă țară ro- 
m.îneascâ" cântece patriotice;
12.00 Discul în foileton; 12,15 
Rcciial de opera; 12,30 lnulnirc 
< u melodia populară și interpre
tul preferat; 13.C0 Radiojurnal; 
13.15 Avanpremiera coiidiană; 
1 1.30 Radiorccording; I5.C0 Bu
letin de știri: 16,C0 Radiojurnal; 
I7.0C Știința, tehnică, fantezie; 
17.30 Intopreți de muzică popu 
Iară; 17.45 Formațiile Gerhardt 
Rîimcr și Rodrigo Mendoza: 
18.CO Orile scrii; 2C.CO Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate: 20.40 Știința la zi. 
20.45 La hanul melodiilor; 21,3C 
Transmisiune directă. Campiona
tul mondial de hochei pe ghea
ță. Aspecte de la meciul Roma 
nia — Iugoslavia; 22,CO Radio 
jurnal; 22,30 Expres melodii; 
22.55 Moment poetic; 23.CO Ex
pres melodii (continuare); 24,CC 
Buletin de știri; 0,03—6.C0 F.s- 

nocturnă.

Loto
La tragerea din 24 manie a.c 

au ieșit cîșiigăioare următoarele 
numere :

Extragerea I ; 71 
15 85 5 41 59.

Extragerea a II-a :
84 56 54 18.

Fond de premii :

11 33 82

30 78 13

1 274 853

Ieri, temperatura maxima 
acrului la Petroșani a fost 
plus 9 grade iar la Paring 
phis 1 grad. Minimele au fost 
de plus 7 grade și, respectiv, 
zero grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 1 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vremea se răcește apreciabil. Cei 
mai mult noros. Precipitații sla
be sub formă de lapovița și 
ninsoare. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul nordic.

ații utilitare

întreprinderea 
de Gospodărie Locativă

PETROȘANI
ANGAJEAZĂ

Pentru sectoarele Lupeni, Vulcan, Petroșani, 
Petrila, muncitori calificați în meseriile :

dulgheri 
electricieni (autorizați)

Se angajează și pensionari cu îndeplinirea 
condițiilor prevăzute în Legea nr. 27/1966.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
la serviciul personal-administrativ al I.G.L. Pe
troșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1667.

••••••«•••••o®»®»®®®®»®®»®®®®®*®®*®*»*®»»**®®®®®®

(Urmare din pag 1)

te 1 sporirea cantitativă și cali
tativă a producției in condițiile 
unei productivități a muncii in 
permanentă ascensiune. In a- 
ceastă acțiune, o pîrghie impor
tantă de care s-a ținut seama 
încă de anul trecut a fost și es
te creșterea cadrelor muncito
rești, intensificarea calificării 
muncitorilor, perfecționarea în 
general, combinată cu folosirea 
mai bună a mașinilor și insta
lațiilor existente, prin creșterea 
substanțială a indicilor de uti
lizare.

— Ați enunțai citeva din pre
ocupările curente pentru asigu
rarea continuității in direcția 
bunelor rezultate în producție. 
Poate că. totuși, gama este mai 
largă...

— A.ș putea completa prin 
extinderea aplicării programe
lor concrete de lucru, rea-lizîn- 
du-se, în acest sens, o constitu
ție mal judicioasă a Întregii 
noastre activități. Este bine să 
evidențiem, aici, preocuparea 
conducerilor secțiilor turnătorie,

BARBATENI

mecanică. construcții metalice 
și, în mod deosebii, interesul e- 
xislent pe această linie la 
E.S.fl. Vulcan (care lucrează 
deja. |a parametrii proiectați). 
Nu se poate trece cu vederea 
aportul tuturor compartimente
lor de muncă din sfera noaslră 
de activitate la finalizarea cu 
succes a sarcinilor ce ne stau 
in față și pentru moment, a a- 
celom de sfîrșit de trimestru.

— Referitor la creșterea pro
ductivității muncii, ce elemente 
considerați că au contribuit la 
îmbunătățirea acestui important 
indicator ce caracterizează, in 
Fond, activitatea unui colectiv 
de muncă ?

— Deși la ora actua'ă are de 
îndeplinit sarcini sporite. In 
materie de calificare — cursuri 
de calificare in are direcție sînt 
angrenate însemnate efective de 
muncitori necil;f:';tți — colecti
vul Uzinei de utilaj minier Pe
troșani este botă rit ca in para
lel. din mers, să-și îmbunătă
țească permanent indicii le pro
ductivitate a muncii ca răspuns 
la prețioasele indicații date 
He secretarul genera) al purli-

minier
lului tovarășul N i c o I a e 
’etiușescu cu prilejul recen
tei conferințe pe țară a cadre
lor de conducere din întreprin
deri și din centrale industria
le și de construcții.

In acest sens ne preocupăm 
continuu de îmbunătățirea con
dițiilor de muncă pe diferite 
verigi ale activității productive. 
:le îmbunătățirea permanentă 
a normării Și aplicării norme
lor Referitor la acest aspect, 
relevăm preocuparea seci iilor si 
serviciilor pentru găsirea de 
noi resurse de îmbunătățire 
a timpilor de muncă preo
cuparea novatoare a oame
nilor uzinei noastre de des
coperire a noi căi și mijloa
ce de perfecționare a muncii și 
tehnologiei, perimetrul preocu
părilor de bază ale colectivului. 
Nenumărate sînt cazurile în ca
re muncitorii uzinei fac propu
neri prețioase de raționalizare 
a anumitor procese de muncă, 
folosind ca pîruhie importanță 
mișcarea de inovații O serie de 
brigăzi din secția de construc
ții metalice, tov. Gheorglte 
Scurtu. de la secția turnâ'orie. 
Rusal im Boța, Florca Măciucă, 
Ana Raliul. Ioan Almășan Vir
gil Stoica, de la secția mecuni-

di
C<

iată numai citeva exemple 
pozitive în acest sens.

Nu puține sînt roadele acestei 
efervescențe în sfera promovă
rii noului care vor fi concreti
zate și vor intra în bilanțul pri
mului trimestru al anului 1972,

In altă ordine de idei trebuie 
amintit faptul că, în ultimul 
timp, s-a îmbunătățit și aprovi
zionarea. Cind colaboratorii 
noștri ne asigură necesarul de 
materiale — din vreme bine
înțeles — de scule și dispoziti
ve. nu mai avem absolut nici 
un motiv de a ceda din ritmul 
pe care ni l-am impus. Și aș 
mai menționa Un factor care 
s-a vădit decisiv în abținerea 
unor realizări meritorii i în ce
ea ce privește activitatea fiecă
rui angajai n| nostru. C.T.C.-ul 
trebuie să completeze d .-ar a- 
ceasta formă menită să condu
că la creșterea cantitativă și ca
litativă a nivelului produselor 
uzinei petroșănene. Sperăm ca 
In 31 martie’72. să recepționăm 
primele rezultate favorabile ale 
trimestrului I primele aprecieri 
pozitive ale beneficiarilor la a- 
dresa utilajelor ce poartă mar
ca U.U.M. PetroȘiini.

artificieri
mineri

mecanici locomotivă Diesel
inginer electromecanic

Condițiile de stagiu, studii și salarizare sînt
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
de la biroul personal al E.M. Bârbăteni, între
orele 6 — 14.

orgpniz.it
Tdcjurn.il
jinn.il
Recti.il
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Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu

în Republica Zambia
Solii poporului român, oaspeți ai 

minerilor din regiunea Copper Belt
(Urmare dtn pag. I)

pentru consolidarea independen
ței politice și economice. Acest 
ăpt i.iin Iși găsește expresia, în
tre altele, și In prezența pe a- 
peste meleaguri, în mod special 
țp regiunea Copper Belt, a unor 
grupuri de geologi și tehnicieni 
români din cadrul întreprinderii 
G com In, care contribuie, alături 
de colegij lor zambieni, la pros
pectarea și punerea în valoare 
a bogățiilor naturale ale acestei 
țări.

„Ca ministru al minelor și 
dezvoltării mineritului — ne-a 
declarat în această privință 
Humphrey Mulemba — exprim 
satisfacția deplină față dc cola
borarea cu România. Sîntem 
recunoscători țării dumneavoas
tră pentru sprijinul pe care ni-1 
âcordâ și pe această cale.

Avem convingerea că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
Va crea un cadru fertil pentru 
Extinderea Șl adîncîrCa Ia con
tinuare a conlucrării reciproc a- 
Vantajoase dintre cele două țări 
ale noastre--.

Coloana de mașini ajunge la 
mina Nchanga unde oaspeții 
Snt întîmpinați de conducerea 
societății miniere.

Vizita prilejuiește cunoașterea 
U fața locului a dezvoltării pe 
țerc a înregistrat-o această ra- 
țnură de bază a economici zam
biene după măsurile din august 

cînd statul a preluat ma
joritatea acțiunilor monopoluri
lor .Roan Selection Trust" și 
,,’Anglo-american corporation".

De la înălțimea turnului de 
Control, panorama impresionan
tă a uriașei văi săpate in trep- 
Je, in straturile dure, de un 
grun roșcat, ale pâmîntului, 
ybrbește de la sine despre efor
turile depuse de minerii zam
bieni. de priceperea Și iscusința 
lor. pentru ca filoanele de mi
nereu aflate la mare adincime 
șă fie aduse la suprafață. Acest 
unens amfiteatru creat de mina 
Omului este în plină activitate. 
Președinții Nicolae Ceaușescu și 
țvenneth David Kaunda urmă
resc din cabina de dispecerat a 
țuraului de control diferitele fa- 
je ale procesului de producție, 
^nual se extrag de aici șase 
milioane tone de minereu pen
tru care se dizlocâ 32 milioane 
tone steril.

Oaspeții români primesc din 
partea directorului general al 
Societății, R. Bulls, ample ex
plicații cu privire la structura 
geologică a straturilor, metodele 
fle exploatare, proiectele de vi
ilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Se interesează de perspectivele 
exploatării, fiind informat că 
Rezervele existente aici se ri
dică la 160 milioane de tone de 
minereu.

In cursul vizitării minei de 
guprafață se asistă, la unul din 
fronturile de lucru, la procesul 
$e excavare a minereului și la 
mcărcarea unor autobasculante 
uriașe de 100 tone, precum și 
la operațiile de concasare.

In mijlocul acestor entuzi
aști făuritori ai Zambiei de as- 
țăzi, se încheie vizita oaspeților 
români, prin momente bogate 
In semnificații.

In numele muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor acestei 
mine, care înconjoară cu prie
tenie, în grupuri masive, pe cei

doi șefi de stat, directorul ge
nera) exprimă satisfacția deo
sebită de a fi avut, in această 
zi ca oaspeți de onoare pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Aducînd un omagiu României 
de astăzi, dezvoltării ei, vorbi
torul a relevat — paralel cu e- 
xistenta unor deosebiri privind 
întinderea teritoriului sau nu
mărul populației — un șir de 
preocupări comune care caracte
rizează eforturile celor două 
țări pentru crearea unei puter
nice industrii, punînd, totodată, 
în evidență perspectivele am
plificării colaborării romflno- 
zambiene.

Adresîndu-se președintelui 
Kaunda și soției sale, persoane
lor oficiale prezente, tuturor 
prietenilor zambieni aflați de 
față, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spusi

Este pentru noi o deosebită 
bucurie că am putut, aflîndu- 
ne în Zambia, âă vizităm a- 
ceastă mare mină, să ne întîl- 
nim cu muncitorii, specialiștii 
și conducerea ei.

Ași dori să folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa dumnea
voastră și tuturor minerilor un 
salut frățesc din partea mine
rilor și, în general, din partea 
muncitorilor din minele de cu
pru din România.

Domnul director general ne-a 
vorbit, de asemenea, de o serie 
de asemănări între România și 
Zambia. Este adevărat ceea ce 
a spus aici privind mărimea, 
teritoriul, populația și preocu
pările pentru dezvoltarea econo
mică, socială în România și în 
Zambia, dar cred că ar mai tre
bui adăugat faptul că România 
și-a cîștigat ceva mai înainte 
independența națională, Zambia 
cîștigind-o ceva mai tîrziu, și 
că astăzi țările noastre dezvol
tă larg cooperarea pentru a fi 
stăpine depline pe bogățiile lor 
naționale, pentru a-și făuri un 
viitor așa cum îl doresc ele.

Ca prieteni ai poporului zam- 
bian. ne bucurăm sincer de suc
cesele pe care le obțineți in dez
voltarea econom ico-socială. Con
siderăm că un rol important în 
realizarea acestor succese 11 au 
minerii, clasa muncitoare. A- 
preciem că întărirea unității 
clasei muncitoare zambiene, a 
minerilor în jurul partidului, a 
președintelui, va asigura dez
voltarea mai rapidă a patriei 
dumneavoastră. întărirea mai 
puternică a economiei și inde
pendenței sale.

Aș dori să vin în întâmpina
rea dorinței domnului director 
general și să-1 invit să viziteze 
România și, totodată să invit o 
delegație de specialiști și de 
mineri din această mare mină 
să viziteze România. (Aplauze).

Doresc să vă urez dumnea
voastră, minerilor, familiilor 
dumneavoastră rezultate tot mai 
bune în întreaga activitate, 
multă fericire ! (Aplauze).

Trăiască solidaritatea dintre 
clasa muncitoare din România 
și clasa muncitoare din Zam
bia ! (Aplauze).

Trăiască colaborarea și prie
tenia între poporul român și 
poporul zambian! (Aplauze).

In aceeași zi cei doi șefi de 
stat și ceilalți oaspeți s-au re
întors la Lusaka.

Vizita delegației
P.C.R., condusă 

tovarășul 
Dumitru Popescu, 

în Suedia
STOCKHOLM 24 

Vineri, au început 
convorbirile dintre delegația Parti
dului Comunist Român, condusa de 
tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și delegația Parti
dului dc stingă — comuniștii din 
Suedia, formală din tovarășii C. FI, 
Hcrmansson, președintele partidului, 
Lars Werner, vicepreședinte al parti
dului. Einvor Marklund și Urban 
Karlsson, membri ai Comitetului E- 
xecutiv. Convorbirile s-au desfășu
rat într-un spirit de calda priete
nie, înțelegere și solidaritate tovă
rășească.

I.a amiază, delegația a avut o 
întîlnire cu lngvar Carlsson, minis
trul educației, membru al Comite
tului Executiv al Partidului social
democrat suedez, care a oferit un 
dejun. Cu această ocazie, s-au dis
cutat probleme legate de dezvolta
rea schimburilor culturale dintre 
România și Suedia, pentru intensifi
carea colaborării în vederea unei 
mai bune cunoașteri a valorilor cul
turale ale celor două țări, în in
teresul comun al cauzei păcii și des
tinderii internaționale.

In cursul după-amiezii, delegația 
s-a întîlnit cit membri ai Grupului 
parlamentar al Partidului dc stînga- 
comuniștii din Suedia.

A

întrevederea 
tovarășului 

Manea Mănescu 
cu secretarul 

general 
al O.N.U.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Tovarășul Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut joi o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

In cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate, au fost abor
date unele probleme privind 
participarea României la activi
tățile Națiunilor Unite, precum 
și aspecte ale rolului și eficien
ței organizației în dezvoltarea 
colaborării internaționale, în 
consolidarea păcii și securității.

Secretarul general al O.N.U. 
a transmis președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele sale de 
înaltă prețuire, precum și urări 
de prosperitate pentru poporul 
român.

'k

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— Delegația Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, s-a întîlnit joi 
cu un grup de oameni de afa
ceri de la principalele companii 
industriale, comerciale și finan- 
ciaro-bancare din New York.

Cronica
Continuind călătoria întreprinsă 

rele opt state africane, secreta- 
general al P.C.R., președintele 
sdiului de Stat al Romanici, 

^...ylae Ceaușescu, a fost, în ulti- 
țpele zile, oaspetele Republicii Afri
ca Centrală, al Republicii Populare 
țfongo și al Republicii Zair. In 
timpul vizitei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți rumâni 
au fost primiți și înconjurați cu 
deosebită căldură și ospitalitate de 
popoarele acestor țări: izita a fost 
apreciată unanim ca un eveniment 
fiolitic, de o însemnătate deosebită 

rt dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și prietenie intre România și 
Aceste țări.

Convorbirile purtate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Republicii Africa Centrală, Jean 
pedel Bokassa. >-au desfășurat in- 
tr-o atmosferă de prietenie cordiala 

deplină înțelegere reciprocă și au 
prilețuit un rodnic schimb de pă- 
feri asupra problemelor internațio
nale. de interes comun, cît și o a- 
naliză a stadiului actual și a pers
pectivelor de dezvoltare a relații
lor bilaterale. S-a constatat cu sa- 
țjsfacție că raporturile româno- 
centrafricane cunosc o evoluție po- 
zjtivă și s-au pus bazele unei dez
voltări, pe mai departe a relațiilor 
ț>e diverse planuri intre cele două

După cum se arată in declara
ția comună, ambele părți ,j-au pro
nunțat pentru excluderea forței și 
a amenințării cu forța, a presiuni
lor de orice natură în raporturile 
Ijintre state, împotriva politicii im
perialiste de dominație fi amestec 
in treburile altor state, pentru res
pectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur calea 
dezvoltării potrivit voinței și aspi
rațiilor proprii".

&
&

DECLARAȚIA PRIMULUI
MINISTRU BRITANIC

• Irlanda dc Nord va trece sub controlul di
rect al autorităților din Londra

LONDRA 24. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopcanu, 
transmite i Ca urmare a înrău
tățirii situației din Irlanda de 
Nord, primul ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, a a- 
nunțat vineri în Camera Co
munelor că Irlanda de Nord va 
trece sub controlul direct al au
torităților din Londra. Transfe
rarea puterilor executive și le
gislative exercitate timp de o 
jumătate de secol de Stormont 
(Parlamentul din Belfast) va fa
ce obiectul unei legi, care ur
mează a fi supusă aprobării 
Camerei Comunelor săptămlna 
viitoare. Potrivit premierului 
britanic, Parlamentul nord-ir- 
landcz este „suspendat11 șl nu 
„dizolvat**.

Măsurile respective, care ră- 
mîn în vigoare un an. puțind 
fi apoi prelungite, prevăd, în
tre altele, eliberarea treptată a 
persoanelor internate în lagăre. 
S-a anunțat, de asemenea, nu-

A

încheierea lucrărilor Congresului

mi rea unui secretar de stat 
pentru Irlanda de Nord în per
soana Iul William Whitelaw, 
actualul lider al Parlamentului 
britanic care, la rîndul său, va 
desemna o comisie formată din 
nord-irlandezi pentru a-l aju
ta In îndeplinirea sarcinilor 
sale. Atunci cînd timpul o va 
permite — a adăugat premie
rul Heath — vor fi întreprinse 
consultări asupra viitoarei struc
turi a guvernului Irlandei de 
Nord. El a precizat că- primul 
ministru nord-irlandez Brian

Faulkner vQ rezolva, probleme
le politice curente pină cînd 
dispozițiile legale necesare" vor 
fi adoptate de parlamentul bri
tanic.

In Irlanda de Nord au avut 
loc demonstrații ale populației 
protestante majoritare împotri
va măsurilor adoptate. Nemul
țumiri au fost exprimate șl de 
unii deputați nord-irlandezj în 
Camera Comunelor, care au de
clarat că Intenționează să se 
retragă din parlamentul brita
nic. La Londra s-a anunțat că 
4 000 militari britanici sînt gata 
să fie trimiși în Irlanda de 
Nord pentru a face față orică
rei eventualități.

Anchetă la Chicago în legătură
cu falsificarea voturilor

CHICAGO
Un tribunal 
o anchetă de mare anvergură 
în legătură cu acuzațiile dc fal-

24 (Agerpres). — 
Federal a deschis

sindicatelor din U.R.S.S.

în favoarea ratificării tratatelor 
încheiate de R.F. a Germaniei 

cu U.R.S.S. și Polonia

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres Lau- 
rențiu Duță transmite: la 
Moscova au luat sfîrșit vi
neri lucrările celui de-al XV-lea 
Congres al sindicatelor din 
U.R.S.S., la care a fost exami
nată activitatea celei mai mari 
organizații de masă din Uniu
nea Sovietică. Din partea Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, la Congres a parti
cipat o delegație condusă de to
varășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Delegații la congres au adop
tat o rezoluție în care aprobă 
activitatea Consiliului Central 
al Sindicatelor în ultimii patru 
ani. Rezoluția relevă că sindi
catele sovietice se vor uni

mai strîns în jurul C.C.
P.C.U.S., vor fi și pe viitor .... 
ajutor fidel Și apropiat al parti
dului in marea cauză a constru
irii comunismului în U.R.S.S.

Congresul a ales noua compo
nență a Consiliului Central al 
Sindicatelor. In prima sa șe
dință plenară. C.C.S. l-a reales 
pe Aleksandr Șelepin în funcția 
de președinte.

Au fost aprobate, totodată, li
nele modificări parțiale la statu
lui sindicatelor sovietice. Prin
tre altele, s-a stabilit ca pe 
viitor congresele sindicatelor 
sovietice să aibă loc o dată la 
cinci ani.

-----♦-------

----<----
Ambasadorul

României

al
un

în R. 0. Germană
a fost primit 

de Walter Ulbricht
BERLIN 24 — Corespondentul 

Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite ; Walter Ulbricht, preșe
dintele P.S.U.G., membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, l-a 
primit vineri pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.D. Germană, Nicolae Gheneti, 
în legătură cu plecarea sa defi
nitivă în patrie. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

@ Inundațiile provocate de 
rîul Piura în nordul Perului au 
provocat ruperea digurilor de 
protecție ale localității Catacc- 
os, acoperind aproape in între
gime casele și culturile. întrea
ga vale a Piurei, unde se află 
și orașul cu același nume, cel 
mai important centru comercial 
din nordul peruan, este aproa
pe in întregime inundată.

Departamentul Piura este u- 
nul din cele mai importante 
centre petrolifere ale Perului.

• Curtea cu juri din Atena 
a pronunțat sentința în proce
sul a cinci persoane aparținînd 
„Frontului Panelenic Antidicta- 
torial“ (P.A.M.) acuzate de ac
tivitate „pentru răsturnarea re
gimului social existent". Gheor- 
ghios Christodoulou și Ch. Zar- 
banis au fost condamnați la cîte 
doi ani și jumătate închisoare, 
iar L. Danos — la 15 luni închi
soare. Două persoane au fost 
achitate.

sificare a voturilor în multe 
dintre circumscripțiile din ora
șul Chicago și suburbiile sale, 
cu prilejul alegerilor prelimina
re ținute marți în statul Illinois 
(S.U.A.), relatează agenția Reu
ter. Procurorul federal James 
Thompson a lansat această an
chetă după ce, în ziua alegeri
lor, a vizitat 12 circumscripții 
din Chicago și a ajuns la con
cluzia că s-au produs „nercgula- 
rități evidente și flagrante". Mi
nisterul Justiției a aprobat des
chiderea anchetei, și agenți ai 
F.B.I. culeg informații pentru 
întocmirea actului de acuzare, 
a declarat James Thompson, pe 
care îl citează Reuter.

Această anchetă — relevă a- 
genția citată — este ultima lo
vitură pe care o primește prima
rul orașului Chicago, Richard 
Daley (supranumit, pînă acum, 
de presa americană „creatorul 
de președinți", in cadrul Parti
dului democrat datorită marii 
sale influențe în acest partid), 
a cărui mașină politică a fost 
paralizată de eșecul său în a 
împiedica succesul a doi candi
dați la două posturi locale — 
procuror și guvernator — care 
au ieșit victorioși cu prilejul 
preliminariilor de marți.

Ancheta se va concentra asu
pra acuzațiilor de falsificare și 
înlocuire a voturilor aduse oa
menilor din organizația lui Da
ley. afirmă agenția Reuter, adă
ugind că James Thompson de
clară că au fost primite 150 de 
plîngeri în legătură cu alegeri
le și că, marți, au fost arestați 
20 de membri ai comisiilor de 
despuiere a scrutinului.

După cît se pare însă, anche
ta nu va afecta rezultatul vo
iului în ceea ce îi privește pe 
cei doi candidați democrați la 
președinție — Edmund Muskie 
și Eugene McCarthy, voturile 
acordate acestora fiind conside
rate corecte.

BONN 14 (Agerpres). — Or
ganizația democratică vest-ger- 
ganâ „Pentru dezarmare, secu
ritate șl solidaritate internațio
nală** a început să desfășoare 
în toate orașele mari ale R.F. 
a Germaniei o amplă campanie 
în favoarea ratificării tratate
lor acestei țări cu Uniunea So
vietică șl R.P. Polonă, pentru 
înfăptuirea principiilor coexis
tenței pașnice.

In numeroase orașe vest-ger- 
mano s-au desfășurat, de ase
menea, conferințe sindicale. în 
cursul cărora au fost adoptate 
apeluri adresate deputaților din 
Bundestag, prin care li se cere 
să voteze în favoarea ratificării 
tratatelor.

Totodată, un număr de peste 
o sută cunoscuți militanți pc 
tărîm social au chemat popu
lația R.F. a Germanici să-și in
tensifice camDania în sprijinul 
ratificării, arătlnd că .rațiunea 
și onoarea reclamă în mod im
perios ratificarea tratatelor**.

La Offenbach și Kasscl au a- 
vut loc mari adunări organi
zate de Uniunea persoanelor 
persecutate dc naziști. Ia care 
participant ii au cerut, dc ase
menea, aplicarea în practică a

tratatelor semnate la Moscova 
și Varșovia.

★
BONN 24 (Agerpres). — In

tr-o scrisoare adresată președin
telui Uniunii Studenților Creș
tin -Democrats din R.F. a Ger
manici, cancelarul Willy Brandl 
a subliniat că normalizarea re
lațiilor dintre R.F.G. și Uniu
nea Sovietică este in avantajul 
tuturor statelor europene. 
Brandt a relevat cu acest pri
lej influența pozitivă pe care a 
avut-o tratatul semnat de R.F.G. 
cu U.R.S.S. asupra realizării a- 
cordului cvadripartit privind 
Berlinul occidental și a averti
zat că țara sa se va găsi In 1- 
zolare dacă tratatele semnate 
la Moscova și la Varșovia vor 
fi respinse.

★
BONN 24 (Agerpres). — Parti

cipants la Conferința anuală a 
sindicatului lucrătorilor din co
merț. bănci șl instituții dc asi
gurări din R.F. a Germaniei, 
care are loc la Dusseldorf, au 
adresat un apel tuturor depu- 
taților în Bundestag care sînt 
membri de sindicat să sprijine 
ratificarea tratatelor încheiate 
dc R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și R.P Polonă.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DIN LUMEA
CAPITALULUI

a

Peste un milion 
de șomeri în Anglia
LONDRA. Pentru a treia 

lună consecutiv, numărul șo
merilor din Marea Britanie 
se menține la o cifră ridica
tă — peste un milion. Datele 
oficiale semnalate de agențiile 
internaționale de presă ara
tă, pentru luna martie, 
1014 511 cetățeni britanici fă
ră slujbe.

deze, de Sindicatul muncito 
rilor metalurgiști din Copen
haga, de muncitorii portuari 
din Melburn (Australia), pre
cum și de Confederația In
ternațională a Sindicatelor Li
bere (C.I.S.L.).

(Agerpres)

Grevă la Georgetown

■
■

■

■

evenimentelor internaționale
In Republica Populară Congo, 

întîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat, Nicolae Ceaușescu 
și Marien N’Gouabi, au ilustrat vo
ința lor comună de a dezvolta co
laborarea româno-congoleză în in
teresul celor două țări, al luptei 
antiimperialiste, al cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare.

O ilustrare vie a semnificației 
majore pe care a reprezentat-o pre
zența în Congo a conducătorului 
partidului și statului nostru o con
stituie plenara extraordinară a Co
mitetului Central al Partidului Con
gelez al Muncii, prilej cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost in
vitat să ia cuvintul în fața plenarei 
C.C. al P.C.M., pentru a împăr
tăși din activitatea și experiența 
Partidului Comunist Român.

Așa cum precizează declarația 
comună româno-congoleză, convor
birile oficiale au prilejuit o infor
mare reciprocă asupra activității fi 
preocupărilor actuale ale celor două 
partide și state, analizarea proble
melor colaborării bilaterale, cît fi 
un larg schimb de păreri asupra 
situației internaționale actuale.

Vizita în Zair a dat. de aseme
nea, prilejul manifestării sentimen
telor reciproce de prietenie care 
animă popoarele român și zairez, a 
marcat o nouă și importantă contri
buție la dezvoltarea relațiilor de co
laborare între cele două țări. Decla
rația comună relevă evoluția pozi
tivă a raporturilor bilaterale dintre 
România și Zair și apreciază că 
această evoluție corespunde interese
lor celor două țări și popoare, ca 
fi cerințelor păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Africa Cen
trală, Republica Populară Congo și 
Zair, se înscriu prin rezultatele lor

fructuoasc, ca o etapă remarcabilă 
în consolidarea relațiilor multilate
rale dintre România și cele trei [ari.

★
La Geneva continuă etapa dez

baterilor celei de-a 21-a sesiuni a 
Comitetului pentru dezarmare. Dis
cuțiile se desfășoară sub semnul 
preocupării de a se identifica moda
lități și căi pentru aducerea in cen
trul negocierilor a problemelor de 
bază ale dezarmării — dezarmarea 
nucleară, dezarmarea generală și to
tală și unele măsuri colaterale efi
ciente — de a se realiza o îmbu
nătățire a structurii, componenței 
metodelor și procedeelor de lucru 
ale acestui organism.

Pătrunsă de spiritul responsabili
tății față de destinele poporului nos
tru și ale omenirii, politica externă 
a României acționează perseverent 
pentru soluționarea uneia din pro
blemele vitale ale omenirii — de
zarmarea. O nouă expresie a aces
tei preocupări o constituie conside
rentele și ansamblul de propuneri 
prezentate recent de delegația ro
mână in Comitetul pentru dezarma
re de la Geneva. Sensul major al 
acestei inițiative rezidă în dorința 
de a se contribui ca tratativele, ca
re de multă vreme bat pasul pe 
loc, să se angajeze pe problemele 
esențiale ale dezarmării, să stimu
leze tendințele pozitive către des
tindere și cooperare internațională, 
sa ducă la acorduri practice, sub
stanțiale în acest domeniu.

★
Un alt eveniment notabil al săp

tăminii a fost întrevederea dintre 
președintele Franței, Georges Pompi
dou, și primul ministru britanic, 
Edward Heath. In centrul acestora 
au stat diferite aspecte ale actua
lei evoluții din cadrul Pieței co
mune.

l izita lui Pompidou in Anglia 
urma să aibe loc mai de mult, dar 
partea engleză a considerat necesar 
să o amine din cauza grevei mi
nerilor, Hotărîrea ca ca să se țiită 
la sfirșitul săptămînii trecute a 
provocat, totuși, surpriză, deoarece 
ea a survenit in momentul cînd 
Pompidou a anunțat ținerea fn 
Franța a unui referendum în pro
blemele lărgirii Pieței comune în
tr-un moment cînd guvernul britanic 
refuza efectuarea unei asemenea con
sultări populare în Anglia.

Deși președintele Pompidou a ex
plicat că problema referendumului 
„este o problemă pur franceză", fă
ră implicații pentru Anglia sau pen
tru „Piața comună lărgită", criti- 
cile persistă in cercurile opiniei pu
blice britanice. Ziarele subliniază ba 
prin hotărîrea franceză de a se (ine 
un referendum adversarii britanici 
ai Pieței comune și-au văzut încu
rajate eforturile in lupta pentru a 

■ determina infringerea in Parlament 
a proiectului guvernamental referitor 
la adoptarea legislației britanice la 
condițiile aderării la C.E.E.

In ceea ce privește bilanțul con
vorbirilor, el consemnează con. er- 
gențe }i divergențe. In lipsa unui 
comunicat comun, observatorii poli
tici apreciază că, în cadrul intilni- 
rii Pornpidou-Healh s-au abordat 
probleme bilaterale, probleme pri
vind Europa occidentală și ale re
lațiilor internaționale in ansamblu. 
„In cadrul discuțiilor purtate — a 
declarat ziariștilor șeful serviciului 
de presă al președintelui Franței — 
președintele Pompidou a arătat că 
Franța este oricind gata să se ală
ture mecanismului de pregătire mul
tilaterală a Conferinței pentru secu
ritatea europeană".

@ Stane Dolanț, secretarul 
Executiv al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a primit de
legația Partidului Comunist din 
Peru, condusă de Râul Acosta 
Salas, secretar general adjunct. 
Cu acest prilej — relevă agen
ția Taniug — a avut loc o con
vorbire prietenească, în cadrul 
căreia au fost abordate aspec
te ale 
partide 
voi tare 
Și P.C.

activității celor două 
și perspectivele de dez- 
a relațiilor dintre U.C.I. 
din Peru.

----+----
Sesiunea 

de primăvară 
a Comitetului 

pentru 
dezarmare

C. VARVARA

GENEVA 24 (Agerpres). — 
Delegațiile țărilor participante 
la sesiunea de primăvară a Co
mitetului pentru dezarmare, ca
re se desfășoară, în prezent, la 
Geneva, au discutat — în ca
drul unei noi ședințe de lucru 
— problema realizării unui tra
tat privind interzicerea arme
lor chimice.

După ce a subliniat necesita
tea înfăptuirii, pînă la sfîrșitul 
anului în curs, a unor măsuri 
concrete privind dezarmarea, 
șeful delegației italiene, amba
sadorul Roberto Caracciolo, a 
apreciat că interzicerea arme
lor chimice constituie proble
ma asupra căreia Comitetul 
poate realiza în prezent progre
sele cele mai sensibile.

La rîndul lor, delegații Olan
dei, Indici și Mongoliei s-au 
pronunțat pentru încheierea u- 
nui acord care să interzică ar
mele chimice.

Redacția și administrația ziarului! Petroșani, strada Republicii Nr, 9J), telețon i 166?

In semn de protest 
față de represiunile 

polițienești la care sînt 
supuși muncitorii 

spanioli

GEORGETOWN. La apelul 
Uniunii muncitorilor agricoli, 
peste 7 000 de lucrători din 
fabricile de zahăr din Guya
na au declarat o grevă în 
sprijinul unor revendicări de 
ordin economic. între care 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai în raport 
cu creșterea costului vieții.

Sporește costul vieții 
în S.U.A.

a

Pe plan internațional con
tinuă acțiunile de boicotare 
a navelor spaniole în semn 
de protest față de acțiunile 
represive întreprinse, recent, 
de poliția spaniolă împotriva 
muncitorilor de la șantierele 
de construcții navale din lo
calitatea El Ferrol. Aseme
nea acțiuni — informează a- 
gențiile de presă 
fost - • •
catul 
dezi 
nu acorde nici un fel de 
asistență navelor spaniole 
ancorate în porturile finlan-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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— . au
întreprinse de sindi- 

marinarilor finlan- 
care au hotărît să

WASHINGTON. Costul vie
ții in Statele Unite a sporit 
în luna februarie a.c. cu 0,5 
la sută, ceea ce reprezintă 
cea mai mare creștere lunară 
după punerea în aplicare, la 
15 august 1971, a programu
lui economic al președintelui 
Nixon. După ridicarea bloca
jului asupra prețurilor, în 
noiembrie anul trecut, pre
țurile la bunurile de larg con
sum au sporit într-un ritm 
mediu de 4,9 la sută.

■

ACTUALITATEA SPORTIVA PE
BUDAPESTA 2J (Agerpres). — 

La Budapesta. în cadrul „Cupei Eu
ropei Centrale** la fotbal s-au în
tîlnit formațiile Honvcd și Sparta 
Praga. Fotbaliștii maghiari au obți
nut victoria cu scorul dc 2—l 
(C—1) prin golurile marcate de 
Kocsis și Kozma. Punctul echipei 
oaspete a fost înscris dc Marton.

★
LONDRA 24 (Agerpres). — Pes

te 20C00 dc spectatori au urmărit 
la Bristol intilnirca internațională 

'amicală dc fotbal disputată între 
selecționatele de tineret ale R. F. a 
Germanici și Angliei. Fotbaliștii

vest-germani au terminat învingă
tori cu scorul dc 1—0 (1—0) prin 
golul marcat de Sparwasscr în mi
nutul 31.

★
La Patinoarul „23 August" din 

Capitală au început ieri întrecerile 
Campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa B), competiție de 
marc anvergură care reunește repre
zentativele a șapte țari : R.D. Ger
mană, Iugoslavia. Japonia, Norve
gia, Polonia, S.U.A. și România.

Seria celor 21 de întîlniri, pro
gramate pînă la 2 aprilie, a fost

deschisa cu meciul dintre selecțio
natele S.U.A. și Iugoslaviei Deși 
mare favorita, echipa S.U.A. a ob
ținut victoria mult mai greu decît 
era de așteptat, cu 5—3 (2—1, 
3—1. 0—1). Hocheiștii iugoslavi au 
dat o replică curajoasă și numai 
forma excelentă a portarului ame
rican Watt a făcut ca scorul să 
nu fie și mai sirîns.

Au marcat: Peluso (min. IS, 32 
și 40), McManama (min. 9). înving 
(min. 29), respectiv Smolej (min. 
17). Rudi Hiti (min. 21) și Goran 
Hid (min. 42).

(Agerpres)

După Campionatul Mondial de
— Campionii Europei, olimpici și

BEATRIX SCHUBA : La aproa
pe 21 de ani (va împlini aceas
tă virstâ peste o lună), Beatrix 
Schuba a cucerit, fără prea 
multe dificultăți, și Campiona
tul mondial de la Calgary (Ca
nada). Deși, canadiana Karen 
Magnussen și americana Janet 
Lynn, amîndouă blonde șl gra
țioase, au eclipsat-o prin bogă
ția creației, prin frumusețea e- 
voluției și perfecta armonie a 
programului cu muzica, Trixi 
Schuba a rămas unanim recu
noscută „campioană a impuse
lor", demonstrind, o dată în 
plus, că poți fi cea mai bună 
patinatoare a lumii chiar și cu 
un program mediu de figuri li
bere.

După victoria de la Calgary, 
care i-o adus cea de-a cincea 
medolie de aur, Beatrix Schuba 
s-a holărit să se retragă din 
acest sport, lăsînd locul pati
natoarelor care vor beneficia 
de noile modificări in regula
mentul acestei probe. (După 
cum se știe, de anul viitor fi
gurile impuse vor ocupa un loc 
restrins in cadrul programului 
de concurs).

Dar, spre deosebire de pre-

cedenții campioni mondiali, 
care au trecut toți la profesio
nism, angajîndu-se la diferite 
reviste pe gheață, Schuba nu 
are de gind să facă același lu
cru. Contrar așteptărilor, tripla 
campioană de anul acesta s-a 
hotărît să o ajute pe mama ei 
care girează o exploatare fo
restieră în Austria.

Așadar, adio Trixi I
ANDREJ NEPELA : Esto indis

cutabil faptul că, anul acesta, 
copul de afiș al rubricilor spor
tive a fost deținut de cel doi 
ași ai patinajului artistic — Bea
trix Schuba și Andrej Nepela.

La Calgary, Nepela s-a im
pus cu același strălucit succes 
ca șl la Sapporo. După 14 ani 
de antrenament intens, Nepe
la a devenit cel mai bun pa
tinator ol lumii.

La 13 ani, în 1964, se pre
zenta pentru prima dotă într-o 
competiție internațională - la 
Jocurile olimpice de la Inns
bruck - și se clasa pe locul 22. 
La Olimpiada de la Grenoble, 
fn 1968, se situa deja pe locul 
opt. Un an moi tirzlu, Nepela 
cucerea primul loc în Europa 
- loc pe care nu l-a mai pă-

la Calgary
ai lumii

Io această dată. Inrăsit d®
1971 devenea campionul lumii, 
titlu pe care l-a cucerit și in
1972.

Andrej Nepela este student 
in anul trei la Facultatea de 
drept a Universității Komensky 
din Bratislava. Cu excep
ția duminicilor, el se antrenea
ză trei ore pe zi pentru figuri 
impuse și de cinci ori pe săp- 
tămînă pentru figuri libere.

Toți se întreabă acum care 
sini planurile de viitor ale a- 
cestui mare sportiv ? Și răs
punsul îl dă însuși Nepelo : 
„Am parcurs cu patinele aproa
pe toată lumea. Mi-om făcut 
mulți prieteni, am învățat mul
te lucruri. Toate astea mi se 
par normale șl sînt fericit. Cînd 

va sosi momentul să spun ,odio“ 
patinelor aș prefera să fiu si
multan jurist și antrenor. In ori
ce caz mo aflu destul de a- 
proape de capătul acestui 
drum. Trebuie să știi să te re
tragi la timp".

Dar acest „adio" nu va li 
prea ușor pentru Nepelo. In
1973, Campionatul mondial se 
va desfășura la BraUdavo...

E. CRISTEA
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