
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe generalul Juan Domingo Peron

OPBAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P E P SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii .Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceausescu au 
primit, la fi februarie, pe 
generalul Juan Domingo Pe
ron. fost președinte al Argen
tinei. cu soția, doamna Isa
bel Peron, care, la invitația 
Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străină
tatea, fac o vizită neoficială 
In țara noastră.

In cursul convorbirilor au

fost abordate probleme ale 
dezvoltării in continuare a re
lațiilor politice, economice, 
tehnice și culturale dintre 
Republica .Socialistă România 
și Argentina, in folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării In
ternaționale. Totodată, a avut 
loc un schimb de păreri a- 
supra unor probleme ale vie
ții internaționale actuale, ale 
acțiunii popoarelor pentru pa
ce, independență națională și

bunăstare, pentru recupera
rea și folosirea in interesul 
propriu a bogățiilor națio
nale. pentru dezvoltarea nes
tingherită. fără nici un ames
tec din afară, pe calea pro
gresului economic și social.

Tovarășul Nicolae Ceau>o cu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au reținut pe oaspeți la de 
jun.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat Tnl/r-o atmosferă 
cordială.
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Pretutindeni in țară, colec
tivele de oameni ai muncii, 
lansează mobilizatoare, entu
ziaste chemări la întrecerea 
socialistă pentru realizarea și 
chiar depășirea indicatorilor 
maximali ai planului, pentru 
creșterea eficienței întregii 
activități economice. Și in Va
lea Jiului, încă din anul tre
cut, și-au făcut apariția, cu 
un ecou puternic și entuziast 
in rindurile tuturor minerilor, 
o seamă de inițiative valoroa
se - inepuizabile surse de 
energii și capacități creatoare 
- și anume inițiativele bri
găzilor conduse de 
Muncii Socialiste, 
CONSTANTIN, de la 
peni, CONSTANTIN 
NARU, de la E.M. 
PETRU ROMAN, de 
Aninoasa și IOAN COJOCA- 
RU, de la E.M. Lonea.

Obiectivele majore ale i- 
nițiativelor minerești au creat 
o vie emulație, multe brigăzi 
imbrățișindu-le spontan, cu în
credere in propriile forțe, cu 
răspunderea, cu maturitatea și 
elanul izvorite dintr-o inaltă 
conștiință muncitorească.
Realizările bune și foarte 
bune obținute de majoritatea 
acestor colective atestă re
zerve inestimabile de valori 
privind sporirea rodniciei 
muncii.

Un rol deosebit de impor
tant in susținerea și extin
derea acestora pe o arie cit 
mai cuprinzătoare au avut și-l 
au comuniștii, organizațiile 
de partid, grupele sindicale, 
organizațiile U.T.C. de la 
sectoare, toți factorii răspun
zători de onorarea la nive
lul cerințelor, al exigențelor 
mereu sporite a indicatorilor 
de plan.

Eroul 
PETRE 

E.M. Lu- 
GRADI- 
Uricani, 
la E.M.

Citiți în pag. a 2-a 
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expriide a conțtiintei
muneitorețti
înaintate

In cadrul stației de sortare și insilozare a E.M. Lfvezeni 
echipa condusă de EUGEN SOMODY de la Șanlierul Valea 
Jiului al T.C.M.M. a început montarea utilajelor tehnologice 
— benzi transportoare și ciururi sorlatoare. — în vederea pu
nerii in funcțiune a obiectivului. De remaraat este faptul că 
lucrarea a fost prevăzută pentru trimestrul II al anului cu
rent, ceea ce înseamnă că va fi termin‘■lă cu un devans de o 
lună și jumătate. O notă bună in angajarea muncitorilor 
T.C.M.M. pentru realizarea sarcinilor înainte de termenul 
prevăzut.
A

încă 106 apartamente noi

e

e

e

la Lupeni
Pentru ca legile țării

Factor stimulator
Argumentul faptelor
Izvoarele certitudinii

de la om

predat beneficl- 
luna trecută 

119 garsoniere,

După ce au 
arului, in 
blocul cu 
constructorii din Lupeni au în
ceput. in cartierul Viscoza-4. 
și 
de 
40

Continuă, de asemenea, lu
crările la blocul A-l care se 
•■onstruiește după metoda be
tonului glisat. Numai aceste 
iouă obiective, vor îmbogăți 
zestrea Lupeniuiui cu un nu
măr de 106 apartamente noi.

să fie cît mai bine cunoscute !

la cm !
Balanța avantajului

_ _ A

Secretul ? „încrede
rea reciprocă a or
Iacilor"

A

In spiritul 
răspunderii 

față de 
îndatoririle 

profesionale 
și obștești

Comisia de femei din ca
drul exploatării miniere Pa- 
roșeni se preocupă îndeaproa
pe de educarea femeilor 
spiritul răspunderii față 
sarcinile profesionale și ob
ștești. de întărirea disciplinei 
și dezvoltarea inițiativei lor 
in muncă. Aceste obiective se 
urmăresc prin discuțiile indi
viduale cu femeile, in ședin
țele consacrate analizării ca
zurilor indisciplinare.

Zilele trecute, in cadrul șe
dinței comisiei de femei s-au 
analizat problemele protecției 
muncii și ale respectării le
gislației. Analiza a avut loc 
în urma unui control ce s-a. 
întreprins privind modul cum 
sînt respectate de către femei 
normele de protecție a mun
cii, cum li se acordă femeilor 
echipamentul de protecție și 
uzură.

Tot la această ședință s-a 
prezentat un material privind 
etica și echitatea socialistă 
și s-au trasat sarcini de viitor 
pentru intensificarea muncii 
educative în rîndul femeilor 
exploatării.

In cadrul dezbaterilor, 
membrele comisiei au ridicat 
și alte probleme, privind ba
ia. repartizarea femeilor la 
locurile de muncă și s-au an
gajat a munci mai stăruitor 
pentru a antrena femeile la 
o activitate profesională și ob
ștească tot mai rodnică.

in 
de

Eugenia CHERECHES 
membră a comitetului de 

partid E.M. Paroșeni

continuă susținut lucrările 
fundații ale blocului E-l cn 
de apartamente.

A

In scopul mecanizării
lucrărilor

Recent au fost terminate de către Șantierul Valea Jiului 
T.C.M.M. lucrările de construcție, la depozitul de materia- 
Varnița al B.A.T. Petroșani, a unui pod rulant de 12,5 

tone forță.
Pornind de la necesitatea mecanizării operațiunilor de 

încărcare-descărcare a utilajelor grele, conducerea B.A.T. a 
ținut seama de propunerea colectivului de muncitori al de
pozitului care și-a găsit rezolvarea in construirea noului pod 
rulant care ușurează munca fizică și asigură operativitatea 
manipulațiilor.

Noul pod rulant așteaptă autorizația de funcționare, după 
care, in cursul acestei luni, va fl

al 
le

dat în folosință.

Una din principalele proble
me, care au stat și continuă 
să stea in centrul .preocupării 
organelor administrației locale 
de stat din municipiul Petro
șani, a (ost și aceea a mate
rializării, a traducerii in via
tă a dispozițiilor Decretului 
nr. 468/1971 privind îmbună
tățirea activității de aplicare 
și popularizare a legislației, 
decret cunoscut inițial prjn 
intermediul presei, pr?'—'* 
ulterior în adunări ale 
nilor muncii.

Comitetelor executive 
nicipal și orășenești — 
revenit sarcini concrete 
nia aplicării acestui Decret și 
putem afirma acum, după 
scurgerea unei perioade în
delungi de timp, că s-au ob
ținut in această privință rea
lizări meritorii. In decursul a- 
nului 1972, după constatările 
noastre, au fost mai bine res-

prelucrat 
oame-

mu-

pectate regulile generale de 
conviețuire socială, încălcări
le legilor au cunoscut o sen
sibilă scădere, cetățenii ora
șelor noastre, salariatii și-au 
valorificat mai eficient drep
turile, avutul obștesc Ș) par
ticular a fosl mai bine apărat, 
zonele verzi și plantațiile de 
arboret și flori, create de cetă
țeni prin acțiuni patriotice, au 
(ost, tot de către ei, mai bine 
păstrate...

In ce privește organizarea, 
in formele cele mai potrivite, 
a studierii temeinice a preve
derilor legilor in vigoare de 
către personalul care are a- 
tribuții in aplicarea acestor 
prevederi, Comitetul executiv 
al Consiliului popular muni
cipal a urmărit respectarea 
întocmai a programului com
plex de măsuri in care au 
fost cuprinse, cu sarcini pre
cise, toate unitățile socîalis-

te din municipiu. Sarcina pre
lucrării și popularizării tutu
ror actelor normative ce inte
resează populația, salariatii 
din întreprinderi și instituții, 
a fost îndeplinit inițial 
diverse forme ca: 
individuală și în 
legilor (de către 
care are atribuții

priz> 
studiere» 

colectiv a 
personalul 
in aplica

rea legilor); adecvarea invă- 
tămîntului profesional (pentru 
aceste cadre) pe linia studie
rii legilor; organizarea stu
diului pe grupuri de probleme 
și organe cum ar fi: discipli
na muncii în unitățile econo
mice și problemele economice

Gheorghe ROMAN, 
șeful serviciului administrației 
locale de stat al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Schimbul lui Constantin 
Ene din cadrul brigăzii con
duse de Enache Chiriță — 
frontaliști de nădejde ai sec
torului III ol E.M. Petrila, 
începuse să fie luat la ochi... 
Nu că nu și-ar fi realizat 
ritmic planul. Ci din prici
na nemotivatelor, bată-le vi
na ! In capul răutăților: mi
nerul Constantin Ostafe și 
ajutorul de miner Pascu Bi
țu. Dacă a văzut și a văzut 
că nu mai „ține" așa. șeful 
de schimb și-a adunat orta
cii chiar la front acolo, roa
tă in jurul lui: „Măi, frați
lor. uite care-i treaba..." Și 
opinia schimbului s-a ridi-

De Ia schimb
la schimb

Echitate

armonie
cat cinstit, ferm, minerește 
împotriva comportării ne
conforme cu climatul de e- 
chitate, de armonie, stator
nicit in sinul colectivului. 
,.Nu e drept ca noi să mun
cim și pentru voi... Pierdeți 
'și voi și nici noi nu facem 
față... Planul e plan și-i le
ge pentru noi /“

Șeful de brigadă, aflat și 
dînsul in preajmă, a adus 
un argument : „Uite. ați 
pierdut aproape cite 400 lei... 
Nu vă gindiți la familie, la 
ai voștri de-acasă ? Și-i fru
mos să vorbească ortacii ce
ilalți : no. iar a dezertat ă- 
la...“

Vinovății au plecat capul 
către vatră, ingindurați... 
Dar. n-au înțeles amindoi. 
In ciuda vorbei blinde, dar 
intransigente totuși, a celor 
din brigadă, Pascu Bițu a 
continuat să sfideze opinia 
colectivului, lipsind cu nepă
sare. Consecința ? Unica po
sibilă : desfacerea contractu
lui de muncă. Constantin Os- 
tafe, in schimb, n-a mai re
petat niciodată rușinoasa a- 
batere de la normele muncii 
in comun...

T. MORAR

'S'

A

In pagina a 3-a:

ConcursulFflCll ILUoU Icorespondenți Ion

România socialistă
Inteligența 
tehnică
în acțiune

Gindirea și inteligenta teh
nică se afirmă zilnic, in nume
roase unități industriale, mii 
și mii de promotori ai noului 
din rîndul muncitorilor adu- 
cind o substanțială contribu
ție la creșterea eficienței eco
nomice a întreprinderilor.

Astfel, in primii doi ani ai 
actualului cincinal, in între
prinderile și uzinele din ju
dețul Iași au fost aplicate în 
procesul de producție peste 
1 200 de invenții, inovații și 
raționalizări, <~are au drept 
scop folosirea mai eficientă 
a capacităților de producție, 
reducerea prețului de cost, 
creșterea productivității mun
cii. micșorarea consumurilor 
specifice de materii primp și 
materiale îmbunătățirea cali
tății produselor.

★

Cabinetul județean Timiș 
pentru probleme do organi
zare științifică a producției si 
a muncii a finalizat în perioa
da oare a trecut din acest 
cincinal un număr de 55 de 
■'indii aplicative și do asisten
ță tehnică de specialitate, cu 
o eficiență economică concre
tizată intr-un spor 
lie 
le 
tre 
studii aplicate 
se remarcă soluțiile 
I ropuse de colaboratorii 
binc-tulul, pentru ridicarea ca
lității și 
nare a 
produse, 
tor’1.

in valoare
50 milioane 

cele mai 
în

de produc- 
de pes- 

lei. Prin- 
valoroase 
producție 

tehnico 
ra-

siguranței in funcțio- 
motoarelor auxiliare, 

de uzina „El°rtromo-

(Agerpres)

PREMIERĂ DE GALĂ

ub mina ar-
Jui. din 

s-a i- 
săgea- 
Âpoi, 
venit,

Sub mir. 
heologujr 
pămint, 

vit un virf de 
tă de silex, 
după el, au 
prin veacuri, meșteri 
făurari de ziduri, iar 
după toți — con
structorii de ieri, ri- 
dicind silueta zveltă 
a edificiului ..Inter-' 
continentalului". Așa 
incit, prima cărămi
dă a acestei clădiri 
s-a pus. de fapt, cu 
mai multe milenii in 
urma. De la virful 
de săgeată, la edifi
ciu. un gînd g. călă
torit prin vreme, me
ta morfozindu-se 
obosit in turlele 
nor monumente.
linia acum modestă 
a Foișorului de Foc, 
dar păstrind perma-

ne-
u-
fn

Inspirat dintr-un fapt real, 
filmul „Explozia" esta o re
marcabilă creație a cinema
tografiei noastre. Scriitorul 
loan Grigorescu (scenariu) și 
regizorul Mircea Drăgan cu 
sprijinul unor actori excep
ționali (Radu Beligan. Gheor- 
ghe Dinică, Toma Caragiu. 
Dem Rădulescu, Jean Constan-

• • • • • ©

tin, George Motoi, Colea Ră- 
utu. Draga Olteanu. Florin 
Piersic și alții) au realizat un 
film despre conștiința omului 
nostru, despre încercările dra
matice în care profilul uman 
are dimensiuni eroice. Filmul 
„Explozia" este prezentat as
tăzi in premieră de gală la Vul
can (ora 17) și Lupeni (ora 19).

iu imagini și fapte
nent ideea de mai 
sus. mai departe.

Dacă am face 
fișă ' biografică 
trebui, să notăm :
nul nașterii — nesi-

o 
ar 
A-

o incintătoare naivi
tate trasează un 
riu sinuos pe care 
scrie Dimbovizen 
Fluvium peste care 
trece un pod, iar pe

Cetatea
anului 2000

gur. doar pe la 1459 
i se pomenește nu
mele intr-un hrisov. 
S-au ctitorit tot pe 
atunci și primele zi
duri ale cetății. O 
gravură din 1717 ca
re păstrează in linii

celălalt mal apar 
turle, creneluri și ci- 
teva case, deasupra 
cărora flutură o pan
glică cu numele Bu
charest. La începutul 
veacului trecut, așe
zarea avea 24 000 lo-

cuitori, în 1912 ajun
sese la circa 350 000, 
in 1930 la peste 
660 000 și, crescînd 
progresiv, atinge un 
milion in 1948, apoi 
1300 000 in 1956, iar 
in prezent 1 600 000 
de locuitori.

O peliculă cinema
tografică, de zeci de 
kilometri, ar putea 
reda pe scurt aceas
tă evoluție. Derulin- 
du-se cu o viteză 
fantastică, in care 
secolele ar fi înghe
suite in granițele ci- 
torva minute, ar în
fățișa un flux imens 
de oameni pe care 
Cetatea ii primește 
continuu prin toate

Alfred NEAGU, 
redactor la Agerpres

(Gont. în pag. a 4-a)
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Factor stimulator în obținerea
de realizări prestigioase

pe frontul cărbunelui
ită a n; V.

tiativă trebui e să se creeze (Alexandru Ghlșan, șef d e bri- grupei sindit ale <le )a sisc torul
loate condiții!le favorabile pen- gad3 la abatajul camei•« 2 III, alum i cind am constatat
Lru a lingerea iu tutor obiectL '•s! Constantin Negni. unul Ji nu s-a vădit nici din partea
velor ei. ne-a dbclarat tov. dintre șeiij săi de scllimb). dînsului atenția cuvenită la|.î
Petru lacob. președintele rn- Dar dumneavoastră. îl între- <le dialogul permanent care
mitelirlui sindicatului dc la băni pe șeful de brigadă, v-a|l Tebuie purtat cu minerii pen- 
E.M. Petrila. In diferite peri- interesat, așa cum s-ar ctrveni. 'ru ca acțiunea să-și atingă
oadt in funcție de conjunctu
ra abatajelor, s-a apMrat Ini
țiativa lui Petre Constantin la 
trei brigăzi de la frontale $1 
rea a lui Petru Roman la șap
te brigăzi de la abataje came
ră. Un număr de 16 brigăzi au 
îmbrățișai cu căldură inițiati
va lansată de brigada lui Ioan 
Gojocaru, „brigada de produc
ție și educație". Pentru vineri 
|N.R. deci astăzi) am organi- 
zat ziua brigadierului, consa
crată in exclusivitate inițiati
velor minerești, posibilităților 
de extindere in continuare a 
acestora. Preconizăm o eviden
tă clară, tinută pe fiecare sec
tor (N.R. Ar f| lost bineveni
tă și mai de mult această... i- 
nitiativăl), cu briqăzile care 
sint cuprinse In acțiunile res
pective, cu perioadele concre
te de aplicare, cu rezultatele 
periodice obținute...

Intr-adevăr, ca să se aplice cu 
succes o inițiativă este impe
rios necesar să i se asigure 
toate condițiile de realizare a 
obiectivelor de întrecere pe 
care le include. Dar pentru 
a-ti însuși profund rigorile de 
îndeplinire a inițiativei trebu
ie, mal întil de toate, s-o cu
noști în amănunțime, să-î ști 
exact condițiile de aplicare, 
să fii familiarizat cu obiecti
vele ei și cu modalitățile, cu 
căile de onorare a acestora. 
Iată ce ne-au mărturisit, în 
prezenta președintelui sindica
lului, o serie de mineri de la 
sectorul III al EJ<I. Petrila — 
cu număr apreciabil de fron
turi de lucru, cu pondere ma
re în volumul de producție ex
trasă pe ansamblu. „Ni s-a ex
plicat ceva, odată, Ia pontaj, 
dar prea puțin, apoi nu ni s-a

de condițiile nemijlocite de 
realizare a obiectivelor iniția
tivei „Nu. fiindcă știm că 
nu ni le asigurăGreșită « 
si optica brigadierului, dar vi 
na principală o poartă orqani 
,-ațla de partid a sectorului, 
grupa sindicală. organizația 
U.T.C de aici, toți factdrii răs
punzători de aplicarea cu suc
ces a prețioaselor inițiative, 
care n-au dezbătut pe schim
buri. pe brigăzi chiar, la mo
dul concret, eficient, n-au ur
mărit cu toată responsabilita
tea cum este asimilată iniția
tiva. care sint consecințele a- 
pltcării ei. „Cu noi nu s-au 
prelucrat obiectivele, condițiile 
de materializare a inițiativei..." 
(Șeful de brigadă Florea Mio
nici și doi oameni din grupa 

Petra Stratulat. șef de 
“ mi- 

de-

lui 
schimb, Dumltrașcu Cazan, 
ner). ,.Nu știu de cine a 
pins, dar așa ceva nu ni s-i 
anunțat..." (Dinu Panalt. 
de schimb la brigada 
de la abataj cameră condusă 
de Vasile Herineanu).

Este greu de crezul pe de-a 
întregul în situația conturată 
de spusele minerilor. „Deh, 
mai uită omul 1", vorba lui 
Florea Mionici vizavi de refu
zul nostru prelungit de a ve
dea posibilă o asemenea stare 
de lucruri. Dar. cert este că 
au fost lăsate undeva în urmă 
inițiativele, că nu s-a mai vor
bit cu oamenii, că nu s-au mai 
manifestat in ultima perioadă 
preocuparea, frămintarea de a 
găsi cele mai potrivite soluții 
de aplicare, de extindere, la 
tot mai multe brigăzi, a aces
tor „zăcăminte" de energie u- 
mană. Și nu e bine ! Această 
replică am dat-o și tovarășu-

șef

■< opul In toate privințele. 
Faceți dv ntai bine I", a fost 

■ ontraroplica dînsului (In p.i- 
lantezfi lie spus, organizatorul 
grupei sindicale a arătat cu 
nu cunoaște bine obiectivul 
- hemăril la întrecere a brigfl-

ii lui Petro Constantin...). O 
socotim expediată sub impul
sul enervării de moment 
nejustificale - și care, cert, 
nu-1 caracterizează. Trebuie să 
se statornicească în colectivul 
minier convingerea — șl toți 
factorii implicați, 
lor la vagonetar, 
in numele ei 1 — 
pe scară cît mal 
țlativelor aduce folos 
întregului colectiv. Se 
ca flecare salariat să 
un militant înflăcărat 
tinderii acestui factor stimula
tor în obținerea de realizări 
prestigioase pe fronturile 
dineului 1

I..i Uricani reînnodăm pentru 
acest an firul contactului c> 
brigada minerului Constantin 
Grădinara, autoarea inițiati
vei „100 ml în fiecare lună la 
lucrările de înaintare". In 
prima lună a anului 197.1 
Constantin Grădinarii cu or
tacii săi au realizai doar 81 
de ml avansare în r#vabata- 
jul nr. 3 (profil de 12 mp) din 
stratul 17—18 blocul IV/1.

Dur dincolo de realizarea 
celor optzeci și ceva dc me
tri do înaintare în miezul 
cărbunelui nu se ascund oare 
fapte mai semnificative ?

Eram Rata să credem 
vom asculta justificări 
gura brigadierului. Dar 
< ,-i întâmplat așa. Dc la 
mul schimb dc cuvinte 
Radierul ne-a propus:

— Ce-fir fi să începem 
vers discuția noastră — 

intervenit nou 
perspectivele 

realizat...

Eficiență sporită muncii

pe 
de

Și acum câteva constatări 
de la mina Dîlja. Din capul 
locuiții se cere menționat fap
tul că realitatea întUmtă aici 
seamănă, sub unele aspecte. 
■'U aceea întilnită la Petrila. 
Șeful de schimb Petru Miku- 
laș de la brigada lui Dănilă 
Nagy, lucrează la pregătiri și 
n-a auzit de inițiativa bri
găzii lui Constantin Grădina 
ru... Minerul Niculaî Ni-
coarâ. din brigada condusă de 
Constantin Tomescu. de la ți
nui din abatajele cameră ale 
sectorului III. nu știe care-i 
obiectivul chemării la între
cere lansată de brigada lui 
Petru Roman, Vasile Mușal. 
șef de schimb la Emil Aio- 
nesiei, susține că ..nu ni s-a 
explicat..." „Nu mi-o spus ni
meni, eu n-am auzit...", a dat 
din umeri a neștiință șeful de 
schimb Popa Luca Gheorghe. 
de la abatajul cameră numă
rul 14. din sectorul II. De
clarații similare ne-au făcut 
minerii șefi de schimb Iosif 
Biro. Mihai Coțofra, Ioan 
Cîrstian, de la Gheorghe O- 
prean („Nu s-a prelucrat 
schimbul nostru !“) Șeful
schimb Gheorghe Balea și a- 
jutorul de miner Georgică 
Bontea. de la frontalul cu 
numărul 1. din sectorul II. cu
noșteau că pentru a „răspun
de" «lui Petre Constantin ar 
trebui să onoreze lunar doua 
cicluri în plus față de preli
minar. „Vi s-au explicat con
cret condițiile care s-ar cere 
îndeplinite pentru a fi posibi
lă extinderea și la brigada 
dv. a inițiativei ?“. am inter
venit noi. „Nu s-a făcut acest 
lucru!- Noi ne-am interesat 
și știm câ in conjunctura ac
tuală a frontului scurt in cau
ză nu este posibilă aplicarea 
cu succes a inițiativei. dar 
de ce nu li s-a clarificat mi
nerilor această situație? Fă
ră doar și poate, mai mult 
interes, mai multă preocupa
re s-ar cuveni să le demons
treze. in permanentă, șefii de 
brigadă, șefii dc schimb, or
tacii înșiși, dar de ce lăsăm 
noi — factori care conducem 
destinele producției, care răs
pundem de eficiența efortu
rilor depuse de colectiv — 
ca lucrurile să se desfășoare 
cum s-o nimeri, să evolueze 
la voia intimplării ? Cum cea 
mai mare parte a celor „ne
știutori" i-am depistat lei sec
toarele II Și HI. atragem a- 
tenția asupra cerinței unei 
mobilizări mai ferme a comu
niștilor, a grupelor sindicale 
și a organizațiilor U.T.C. din 
cadrul acestor colective pen
tru crearea climatului fertil 
in care inițiativele minerești 
să-și dovedească 
nicia.

L-am întrebat 
mjjru Enaehe,
comitetului sindicatului, 
ce nu există în văzul mine
rilor panouri cu inițiativele. 
..înainte erau scrise pe hirtie, 
Dpite pe pereții sălii de apel, 
dai oamenii le rupeau (?!? 
n.n. Oare e de conceput o 
asemenea comportare din par
tea unora, oare opinia colecti-

vului nu poate să îngrădeas
că asemenea gesturi incalifi
cabile?). Acum le scriem pc 
tablă (n.n. de ce nu s-o fi 
întreprins asta mai din timp, 
este dificil să ne-o explicăm. 
C’ă președintele sindicatului 
este doar de trei luni la mi

na Dîlja, nu justifică întâr
zierea !), le vom planta în 
incinta exploatării pînă la 
dispacer și gura galeriei. Dc 
asemenea, obiectivele iniția
tivelor vor fi expuse și pe 
peretele exterior al turnului 
puțului principal..." Desigur, so 
impunea reînnoirea agitației 
vizuale. Dar. trebuie să se ma
nifeste din partea organelor 
și organizațiilor de partid, de 
sindicat și U.T.C. dc la mină 
o grijă sporită pentru întări
rea muncii de la om la om 
— deficitară deocamdată! — 
pentru creșterea eficienței a- 
cesteia. Este îmbucurător fap
tul că se simte un suflu nou, 
promițător lu mina Dîlja. Au 
fost analizate cu răspundere 
condițiile de extindere a ini
țiativelor și, în afara brigăzi
lor conduse de Ștefan Ghioc, 
Petru Scredeanu, Constantin 
Scutaru. Grigore Maxim și 
Carol Levay și grupele iui 
Sigismund Dani și Ludovic 
Tereni se află pe alea asi
milării cu succes a inițiative
lor. „In maximum o lună, ne-a 
asigurat tov. Enaehe, și res
tul brigăzilor, la care va fi 
posibilă crearea tuturor con
dițiilor, vor îmbrățișa iniția
tivele. Vom face în așa fel 
incit ele să prindă viață, ră
dăcini puternice... Se poate 
mult la această mină Con
cluzia trasă este de bun au
gur. după părerea noastră. Ea 
trebuie urmată cu hotărire !

plenar rod-

pe tov. Du- 
președintele 

de

dv la dlrcc- 
să acționeze 
că aplicarea 
largă a ini- 

dcplln 
impune 
devină 
al ex-

a-

(ven ce a 
brigadă, cu 
la urmă cu c<

— De ce?
— O să înțelegeți 

anumite lucruri.
Așa am aflat că 

ianuarie 1973 brigada omoge
nă, cu mineri unul și unul, a lui 
Constantin Grădinara s-a îm
părțit în două părți. Sc 
simțea nevoia unei a doua 
brigăzi competitoare — dc a- 
ceoași talie — în întrecerea 
bărbătească pentru înaintări 
dc „100 de metri in galerie". 
In loc dc o singură brigadă 
la două fronturi dc lucru con
ducerea minei și a sectorului 
II au găsit că c mai I 
formula cu două brigăzi 
tinete. S-a extins astfel 
de acțiune a inițiativei 
dintr-un singur colectiv 
mineri. în două colective, 
a fost semnat actul de naș-

am

mal bine

dc la 1

bună
. dis

arm

ol Șo- 
șoi — unul dintre mai
vechi și destoinici șefi dc 
schimb formați la școala bri
găzii lui Constantin Grădina 
ru. împreună cu el alții 12 
ortaci între care minerii șefi 
de schimb loan Rus. Valon 
tin Epurau. Mihai Barter.*, Ion 
Gavriloale nu făcut „schim 
hui de domiciliu" pentru noun 
formație de lucra.

al brigăzii lui 
— unul dintre 
i și destoinici

— Un lucru se cere ncapă- 
i- ii. pus la punct pentru a rea 
liza ce ne-am propus și o 
brigadă și alta,

— Ce anume ?
— Lîn^ă organizarea noas 

trâ sfi se alăture mai consis
tent condițiile mal bune d 
lucru create prin îmbunătăți 
ren presiunii aerului compri 
mol, aprovizionarea cu piese 
de s' himb. utilaje de calitate.

au costat un metru de Înain
tare. Astfel de lucruri, repeta
te aproape zi de zi, îl (imo
bilizează pe mineri.

— Socotiți, tovarășe Grădi
narii. că neajunsurile de n- 
provizionam a locurilor de 
muncă, deficiențele de deser
vire din partea electromeca
nicilor sint motivele generale 
pentru care inițiativele mi
niere nu i-au extinderea ne

Balanța avantajului înclină net
în favoarea noastră, a tuturor**fy

— Din această schimbare 
arc de cîștigot inițiativa, în
trecerea pentru viteze sporite 
t’e înaintare, mina — noi toți, 
a apreciat experimentatul 
brigadier C. Grădinara.

Am notat în contextul a- 
cestor cuvinte că în ianuarie 
- prima lună de activitate 
brigada condusă dc Aurel Șo- 
șoi a realizat la frontul său 
de lucru — prcabatajul nr. 
2 din stratul 17—18 blocul 
IV/I, cu condiții asemflnăton 
rc cu cele ale brigăzii lui 
Grădinara — 62 ml dc înain
tare. revenind un randament 
mediu de 3,05 mc/post, cu 0,43 
mc/post superior celui plani 
ficat.

Desigur, pînă la atingerea 
obiectivului inițiativei, pînă 
la realizarea lună de lună a 
100 de metri înaintare — no
ua brigadă competitoare mai 
arc un drum dc străbătut.

cu seamă a- 
unor lucrări 

in-

dar mai 
sigurarca 
do revizii și reparații, a 
tervențiilor dc mai bună ca
litate din partea personalu
lui electromecanic. Locul 
nostru dc muncă este deservit 
de șase transportoare TR-3 
— un șir care varsă dc pe
linul pc altul cărbunele L. 
orizontul 500. Dacă se defec- 
tcuză unul singur, trebuie 
stea toate. Or lăcătușii 
care-i avem, de multe ori, 
că nu se pricep, sau nu
voința dc lucru, se descurcă 
Rreoi trebuie să lăsăm noi 
minerii la o parte mașina de 
perforat sau ciocanul de a- 
bataj, și să luăm în mînă che
ia să strîngem 
ruburi la transportor 
altfel lichidarea unei
țiuni mecanice ar dura 
șutul. Chiar azi „încurcături- 
le“ făcute de electricieni ne

Să
pc 
fie 
au

șu- 
căci 

defec
tat

cesară la exploatările Văii 
Jiului?

— In cea mai mare parte 
socot că da. reținerea multor 
brigăzi dc la îmbrățișarea 
nițiativelor noastre, care și-au 
demonstrat dc altfel valoarea 
practică, este cauzată dc nca- 
sigurarea condiților corespun
zătoare de lucru. Mai au o 
mare parte de vină și organi 
zațiilc dc partid, sindicat și 
U.T.C. care fac prea puțin 
pentru popularizarea rezulta 
telor inițiativelor, pentru stl 
mutarea brigăzilor.

Cu aceste observații auto
rizate ale brigadierului Cons 
tantin Grădinaru, notate in 
carnet, am poposit la condu 
cerea exploatării.

— Sigur că da. fără con 
diții asigurate brigăzilor ni
meni nu poate emite preten
ția ca inițiativele să cîștige 
teren în extindere — a fost

de părere tovarășul ing. Ca
rol Sciirctcr, directorul minei 
Uricani. Filra aceste condiții 
însăși brigăzile titulare a ini
țiativelor nu pot obține rea
lizări care să constituie ar
gumentul mobilizator pentru 
celelalte.

— Ei și-au propus șl sint 
hotărî ți să și-l onoreze in 
februarie șl in toate celelal
te luni. Cum îi ajutați ? Ca 
in tir aprindeți pentru ca ini
țiativa născută la Uricani să 
ia o mai marc extindere ..a- 
caaă". iar totodată alte ini
țiative valoroase ca cea a 
frontalistului Petre Constantin 
«Ic la Lupeni să fie preluată 
dc brigăzile din frontalele U- 
ricaniului ?

— Hotărî11 Dăm și vom da 
sprijin inițiativelor să se a- 
firme. Am montat două uni
tăți noi de compresoaro pen
tru îmbunătățirea acrului 
comprimat. reglementăm
prompt orice problemă de a- 
provizlonarc și dc asistentă 
tehnică cu carp ar veni bri
găzile lui Grădinara și Soșoi
- le dăm totul de ce mi ne

voie pentru a realiza înaintări 
de 190 metri pc lună, căci e 
in Interesul nostru de a se ac
celera pregătirea fronturilor 
de abataj, dc a Ic devansa 
chiar fațăcde termen. In a- 
cest scop încă două brigăzi 
de la pregătiri vor fi angajate 
in întrecerea pentru realizarea 
obiectivului inițiativei lui 
Grădinara, iar cit privește 
inițiativa lui Petre Constan
tin. în prezent creăm cadrul 
adecvat de aplicare a ei la 
un abataj frontal din stratul 
15.

Argumentul faptelor

numai

® O valoroasă inițiativă a minerilor din sectorul II al E.M. Vulcan 
pentru reducerea consumurilor specifice își confirmă roadele.
In cadrul sectorului fruntaș al minei Vul

can. sectorul II. minerii au dat naștere in 
cursul anului trecut unei inițiative valo
roase în vederea reducerii consumurilor 
specifice de materiale: REALIZAREA A 
CEI PUȚIN 50 LA SUTA DIN TOTALU1 
LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRI DIN AR
MATURI RECUPERATE. Transformed a- 
cest obiectiv intr-o acțiune de masă in rin- 
dul colectivului, minerii sectorului irunlaș 
au reușit să execute întregul volum de pre
gătiri planificat pe trimestrul IV al anului 
trecut, respectiv 451 ml de galerie cu ar
mături recuperata

Cum se explică acest rezultat meritoriu, 
obținut concomitent cu succesele de seamă 
ale colectivului — plus 1 240 tone cărbune 
de la începutul anului — in depășirea 
sarcinilor de plan ? Succesul iși are expli
cația — ne-a relevat șeful sectorului, ing. 
IOAN DIACONU, in strădaniile susținu
te ale brigăzilor de frontaliști conduse de

se explică acest rezultat meritoriu.

Vespasian Cătană și Dumitru Milea de a 
spori viteza de avansare, ceea ce 
conduce la preintimpinarea intrării in pre
siune a lucrăriloi miniere și recuperarea 
din timp și in condiții bune a armăturilor 
TH., precum și in iscusința brigăzilor de 
pregătiri ale lui Dumitru Sănăuțeanu și 
Gheorghe I-Ianc de a executa la timp răpi
rile și a asigura recuperarea integrală a 
irmăturilor.

Deși in perioda următoare pînă la sfir- 
șilul anului volumul lucrărilor de pregătiri 
planificate va crește cu cea. 60 la sută in 
zone unde nu vor fi abataje in lichidare mi
nerii sectorului 11 — in chemarea la întrece
re lansată către toate colectivele minei —- 
și-au prevăzut drept obiectiv creșterea gra
dului de recuperare a armăturilor T.H. in 
așa fel incit in flecare 6 luni, timp de o 
lună planul lucrărilor de pregătiri să fie e- 
xecutal din armături recuperate și recon
diționate.

O dată cu mobilizarea for
țelor colectivului pentru 
transpunerea in faptă a sar
cinilor sporite din noul an, la 
mina Uricani preocupările mi
nerilor și a factorilor de con
ducere sint indreptate Insis
tent spre extinderea inițiative
lor minerești. Se fac noi pași 
înspre inainte in generaliza
rea in cadrul exploatării a 
inițiativei minerului Constan
tin Grădinara. încă două bri
găzi de la pregătiri vor fi 
angajate în întrecerea pen
tru realizarea obiectivului 
..100 metri avansare pe lu
nă" in galerii. Brigada lui 
Ștefan Nagy din sectorul III 
pornește chiar din februarie 
să asalteze ștacheta acestui 
obiectiv in galeria de cerce
tare din stratul 15. In luna 
martie o altă brigadă, din a- 
celași sector, cea a minerului 
Nistor Hrincescu îșî va în
cerca puterea de muncă 
pentru realizarea unor vite
ze de avansare de 100 ml in 
galeria pentru abatajul nr. 2 
ce se pregătește in stratul 
17-18.

Și extinderea inițiativelor 
pornite de la alte exploatări 
miniere din bazin se află in

A

Secretul ? „încrederea

reciprocă a ortacilor"
Dintre brigăzile dc la E.M. 

Lupeni care au îmbrățișat cu 
căldură valoroasa inițiativă 
lansată de brigada lui Petre 
Constantin „doua cicluri în 
plus pc lună", brigada con
dusă de Grigorc Moldovan 
de la sectoral III, este singura 
care a reușit in luna care a 
trecut să se înscrie pe orbita 
inițiativei, realizînd cele două 
cicluri în plus, di nd peste 
plan 498 tone de cărbune. 
Celelalte brigăzi ere au prelu
at inițiativa au depășit ce-i 
adevărat planul, dar nu s-au 
încadrat in obiectivul inițiati
vei de a realiza la frontul a- 
batajului două cicluri în plus 
pe lună.

— Tovarășe Grigore
dovan. vă rugăm să ne spu
neți cum ați reușit să vă în
cadrați în 
tivei ?

— Totul 
organizare 
mai ales de muncii cu oame
nii de care se leagă și prima 
condiție, de. .felul în „care.^țu, 
și reușești să-i cîștigi. Stau 
de vorbă cu fiecare schimb 
înainte de a intra în șut. aș 
remarca aici sprijinul ne
mijlocit al șefilor de schimb.

Mol-

prcvederilc

depinde de 
a frontului,

iniția-

prezent in preocupările orga
nelor- politice și tehnice din 
conducerea minei. Tov. ing. 
CAROL SCFIRETER. directo
rul exploatării, ne-a relatat 
zilele trecute că se are in 
vedere in primul rind prelu
area inițiativei brigăzii lui 
Petre Constantin de la mina

Pași noi
spre înainte

Lupeni. In aceste zile se cre- 
ază cadrul propice aplicării 
ei la abatajul frontal din stra
tul 15 panoul II. La acest 
front de lucru, in lungime 
de 80 ml, condițiile de lucru 
fiind intr-o măsură asemănă
toare celor de la Lupeni — 
tăiere cu explozivi și susți-

Toți ne înțelegem bine, sîn- 
tem prieteni, toți respectăm 
riguros disciplina de produc
ție-

— Secretul reușitei, ar 
deci increderea reciprocă

fi 
a 

membrilor brigăzii pe care o 
conduceți ?

— Da, așa este. Dar trebuie 
să precizez că această încre
dere în noi și în forțele noas
tre nu mai este un secret, ea 
s-a născut în toiul muncii, din 
efortul nostru comun pentru 
a asigura prestigiul ............
Și așa. pe nesimțite, 
legat 
mult.
facția 
ținut de cuvînt. Dacă ne-am 
angajat la o treabă apoi s-o 
sfîrșim cu bine.

— Ce vă dă siguranța ace
lorași rezultate pentru 
tor ?

— In afară de oamenii 
care lucrez și în care am 
încredere deplină, mai 
condițiile favorabile ce 
le-am creat la locul de mun
că și mecanizarea, care 
va ajuta să mergem bine 
în acest an.

brigăzii. 
ne-am 

unul de altul foarte 
trăim împreună satis- 
și mîndria de a ne fi

vii-

cu 
a 

sint 
ni

ne
și

nere metalică hidraulică — 
se vădesc posibilități reale 
de realizare a obiectivului 
„două cicluri in plus pe lu
nă". Pregătirile pentru darea 
startului in aplicarea acestei 
inițiative sini in fază avan
sată.

In momentul de iață se e- 
xeculă echiparea abatajului 
cu elementele de 
iar incepind de la jumătatea 
Iui februarie este 
ca brigada de frontaliști a lui 
Gheorghe Scorpie să înceapă 
lucrul in plin.

Care sint perspectivele re
alizărilor ? In prima lună de 
aplicare a inițiativei lui Pe
tre Constantin. conducerea 
exploatării scontează pe rea
lizarea unei avansări in fron
tal de 40 metri și obținerea 
unei productivități a muncii 
de 6 tone/post, iar din luna 
martie accelerîndu-se viteza 
de avansare a frontului pentru 
a se onora obiectivul „două 
cicluri realizate in plus“ se 
va ajunge la 60 de metri, cu 
toate consecințele pozitive 
materializate intr-un spor 
consistent obținut la produc
ția de cărbune.

susținere

prevăzut

i ne- 
pierdeam

IZVOARELE CERTITUDINII

Priceperea, hărnicia
dîrzenia oamenilor

,,Am fost printre 
primii in Valea Jiu
lui care am îmbrăți
șat cu toată căldura 
inițiativa brigăzii lui 
Petre Constantin, ca
re mi-e prieten bun... 
De ci nd am venit de 
la Paroșeni la Live- 
zeni la cel dinții 
frontal de aici, am 
onorat in două luni, 
in noiembrie și de
cembrie anul trecut, 
obiectivul chemării 
la întrecere a brigă
zii lui Petre : de a 
da cite două cicluri 
in plus. In ianuarie 
1973, insă..."

— Observăm că 
realizările brigăzii 
sint bune in luna fe
bruarie, la zi aveți

peste 100 tone spor. 
Care-i explicația re
virimentului 7

— Tocmai ceea ce 
nu s-a făcut in ianu
arie : s-a împărțit 
mai bine, mai judi
cios, pe schimburi, 
personalul electro
mecanic. Acum pe 
fiecare schimb s-au 
repartizat, alături de 
lăcătuși și electrici
eni competenți, și cei 
are n-au experiența 

necesară. Înainte in- 
timpinam mari 
cazuri, 
schimburi întregi, in 
prezent defecțiunile 
survenite se înlătură 
cu operativitate. In 
plus, am propus per
sonal la conducerea

minei să se efectue
ze revizii și la înce
putul fiecărui schimb 
in care interval noi 
apropiem de front 
materialul trebuin
cios. Se vădește mai 
multă preocupare 
pentru procurarea 
motoarelor. angre
najelor. rolelor, ste
lelor. există rezervă 
și la magazie și in 
nișele din subteran...

— Deci in luna fe
bruarie...

— ...și in continu
are, sinlem hotar iți 
să răspundem demn 
obiectivelor inițiati
vei, să asigurăm rit
micitatea extracției 
de care se simte ci
tita nevoie. pentru

ca sarcinile maxima
le de plan, d 
cum ne-a indicat 
cretarul general 
partidului, să fie 
norate exemplar.

— Realizări 
moașe obțin și brigă
zile de la E.M. Paro
șeni conduse de foș
tii dv. șefi de schimb 
T1TU TEACENCO 
și DUMITRU 7.BAN- 
ȚU...

— A, merg 
și-S sigur de ei...

— De unde izi 
certitudinii ?

— Priceperea, 
riozitatea și hărnicia 
lor și a oamenilor, 
dîrzenia și puterea 
lor .'Asta e.
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Steagul roșu 3

xistă oameni și oa
meni. Pc unii ii ca- 
raiderizcază bunătatea, 

pe alții... Unora le place 
să-fi i'orbvascS calm și cu 
zimbetul pe buze, pr cind 
alții nu pot vorbi deci! cu 
vocea ridicată. gcsticulind 
din miini ori arăiind a 
pârâtul, mcrcM inohorit 
plouat

Maistrul miner Mihai 
petre face, după părt 
multora, parte din prima ca-

JH4-

Și dacă o locomotivă Die
sel. un vagonet a deraiat dc 
pe linie, dară undeva la un 
lor de muncă o grindă, un 
fdtlp hidraulic ori o armă
tură T.H. prezintă pericol dc 
cădere, maistrul se oprește, 
pune umărul bărbătește dtnd 
ajutorul necesar ori de

.4-
•rra

cite
ori e nevoie.

lini amintesc oft la o
dință dc partid explica tu-
turor comuniștilor ; „Sa fa
cem ca munca noastră șă

Secretarul de partid
exemplu și îndemn

legorm fi desigur, cei <:arr 
ti cunosc aici, la E.M. Live- 
zeni. pot să confirme pe de
plin acest lucru. L-am intfi
nit de mai multe ori in sub
teranul minei Lft'ezcni și de 
fiecare dată m-am convins 
pe viu cd este omul carc-și 
iubește cu adevărat meseria, 
că nu ii plac jumotățilc 
măsură, ceea ce desigur, 
altora nu le permite.

La abatajele frontale, 
lucrările de pregătire sai 
alte locuri de muncă 
maistrul miner Apctre. 
cretarul organizației 
ză pe sector, este 
prezent in mijlocul 
lor, coordonîndu-le.
tea in modul cel mai exem
plar... Un sfat bun, o idee, 
o remarcă asupra executării 
unei lucrări sint întotdeau
na bine venite din partea 
Iui, Nici abaterile de la nor
mele de securitate sau acte
le de indisciplină nu sint 
trecute cu vederea.

te 
nici

de ba
rn ereu 

mineri - 
activita-

(Urmare din pag. 1)

din unitățile socialiste, in care 
au lost atrași in special direc
tori. contabili, contabili șefi 
și juristconsulți. In felul a- 
cesta s-a asigurat studierea 
tuturor actelor normative, pe 
probleme și colective de spe
cialiști.

De asemenea, au fost asi
gurate condițiile materiale și 
luate măsurile tehnice și or
ganizatorice necesare pentru a- 
plicarea imediată a prevede- 

’ rilor legale în toate unitățile 
socialiste.

In baza planului de măsuri 
si a studierii actelor norma
tive, acțiunea de popularizare 
și prelucrare a legislației în

Steagul roșu
' voluntori

Re/urrLaj* . (,'orir-eix • VntemMâri

Foștii ucenici...

Prin formația sa și prin 
acumulările cantita
tive și calitative in 

dcctirsul existenței de peste 
cinci decenii, profesorul Di
mitrie Dumbravă a reușii 
împlinirea destinului său, in 
plan profesional.

In primul pătrar al vea
cului nostru, vedea lumina 
zilei intr-un sat din Moldo
va, cel care astăzi in calita
tea pe care o are (director 
al Liceului de. cultură gene
rală din Lupeni) dă, cu pri-

nunta, netezind calea 
soluționarea acestora.

Îndrumător al tinerei ge
nerații spre împlinirea ei în 
plan etic — cetățenesc, con
form politicii partidului nos
tru, comunistul Dimitrie. 
Dumbravă se străduiește să 
lumineze conștiința tineretu
lui cu flacăra vie a ’ ’ '
giei marxisl-leninistc. 
inovată de partidul nostru.

Ca dascăl, predă 
României, ilustrind 
meritele cu „mărturii

CALtNDAK
VINERI. 9 FEBRUARIE

Radiojurnal i
Concert de seară i 24,Ou Bu
letin de știri ; 0,03—6,00 Es- 
'rada nocturnă.

idaolo- 
pro-

Istoria 
eveni- 

vii",

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,36, 
trecute din an 40. 
rămase — 325

EVENIMENTE
• I960 — Proclamarea 

publicii Gabon ;

7.21 
Zile 
Zile

9.00

Re-
9,30

isă. bec

Erau cuvinte 
inima unui 
succesele dc

om 
azi

fic pe zi ce trece toi mai 
rodnică. Sa muncim și să 
gindim in mod creator".

L-am ascultat atent. Toți 
ceilalți comuniști aflați in 
sala de jedințe erau la fel 
de atențt. 
rorite din 
dornic ca
să întreacă pe cele de ieri, 
iar cele ce vor urma miine 
să fie și mai mari. \

Aici, la mina f.ivezeni. toți 
salariații ii apreciază și in- 
drâyesc pe pnaistrul Mihai 
Apetre.

Este o 
câ atunci 
devărului 
cind te i 
producției și in aceeași mă
sură cea a semenilor tăi ești 
considerat un 
și priceput, un 
omenie.

dovadă elocventă 
i cind ești omul a- 
i Și al dreptății, 
interesează soarta

maistru bun 
comunist dc

IORDACHEIulian 
lăcătuș subteran

E.M. 1ivezeni

Dacă treci pragul scoției 
mecanice dc la U.U.M.P. și 
intri în hala dc prelucrări 
mașini grele, te întâmpină 
un zumzet asemănător celui 
specific stupilor de albine. 
La una din mașini poți face 
cunoștință cu comunistul 
Ion Almășan. strungar uni
versal. meseriaș priceput, 
disciplinai, veșnic atoni la 
uriașa sa mașină care nu 
contenește sfl urunce șpan 
din piese pe (tare o prelu
crează

Ion Almășan are doar 30 
și ceva dc ani. Este deci un 
om in puterea vârstei. Lo
cul unde lucrează ca și ma
șina pe care o mânuiește 
numără însă mai bine dc 18 
ani. FJ este cunoscut în u- 
zină din anul 1951 cînd a 
venit ucenic. De atunci lu
crează la același loc de 
muncă, căpătînd o experien
ță bogată pc care, la rîndu-i, 
a împărtășit-o la zeci de u- 
ccnici crescuți în spiritul 
dragostei față de muncă și 
uzină și care-j urmează e- 
xemplul. Datorită realizării 
sarcinilor de Olan lună dc 
lună și făcînd dovada unui 
muncitor disciplinai. uzina 
l-a recomandat să urmeze 
școala de maiștri. Acum este 
elev în anul I al școlii de 
maiștri din Petroșani.

Ion Almășan face parte 
din promoția dc muncitori 
formată între anii 1951 — 
1953. Alți șase colegi de-ai

lui de clasă acum colegi dc 
muncă, se bucură de aceeași 
stimă ș> prețuire, sînt bine 
cunoscuți în uzină ea și Al
mășan. Cine nu-1 cunoaște 
pe Francisc Legrand. care 
este unul dintre cei mai ca
pabili maiștri chiar în sec
torul lui Almășan sau 
Nicolnc Lnzăr. eolcR 
schimb cu Legrand I Un 
coleg dc promoție și 
muncă este Ionică 
care de curând a terminat 
și el școala dc maiștri. La 
fel de bine cunoscuți sînt 
și Simion Pascu. unul din
tre cei mai priceput i strun
gari. specialist în lucrări 
pretențioase ea aparate de 
c uplare pentru funicular, a- 
xe filetate, rotoare de pom
pe și altele și pe strunga
rul losif Rusz ? Cel mai a- 
propiat coleg al lui Almă
șan este însă Adalbert Svo
boda. Au făcut împreună 
școala și tot împreună lu
crează de aproape 17 ani în 
același loc de muncă, pe 
aceeași mașină.

Acești foști ucenici sînt 
astăzi oameni de nădejde, 
bine cunoscuți și stimați, 
oameni intrat i în rîndul ve
teranilor, cu o bogată ex
periență pe care ei o împart 
zi dc zi noilor generații de 
muncitori ai uzinei.

Comunist, om
și dascăl

E
10,00
10,05
10,10

IM*
de 
olt 
de 

Viorel,

Leon PITIC 
controlor C.T.C. — U.U.M.P.

sosință, din zeslrca-i dc ex
periență profesională și de 
viață tuturor celor care-l so
licită la un dialog rin 
teme profesionale sau ii cer 
sfatul in diverse conjuncturi 
de existență.

Cunoscător el însuși al
greutăților inerente începu
tului, urcușul anevoios al
muntelui „împlinire profesi
onală", ' ’ 
nească 
mici și 
rilor în 
dascăl.

Printre cei care simt din 
plin acest sprijin sînt tine
rele profesoare Valeria Bo- 
ța și Eva Stekel care, de la 
primele clipe trăite in co
lectivul didactic condus de 
comunistul Dimitrie Dum
bravă, au beneficiat de ac
cesul la „tezaurul" 
riență al primului 
tor și coleg.

Atenția cu care 
ră pe colegi este 
prin audiența pe care o a- 
cordă colectivului de elevi 
al Liceului, in toate proble
mele și gîndurile ce-l fră-

îndrumă cu ome- 
solicitudine pașii 

nesiguri ai incepăto- 
ABG-ul profesiei de

de expe- 
lor men

inconjoa- 
rotunjită

fiind martor ocular și, une
ori, participant la făurirea 
istoriei națiunii noastre so
cialiste, după 23 August lf)44, 
mai ales.
* Ocupat in majoritatea tim
pului zilei cu activitatea pro
fesională, politică și obșteas
că, găsește lotuși timpul ne
cesar pentru a se perfecțio
na pe sine și a ajuta pe al
ții.

Pentru strădania sa — la 
catedră, peste 30 de ani, iar 
in plan social-cultural, pes
te 25 de ani — a fost răsplă
tit de către partidul și sta
tul nostru cu ordine și me
dalii, iar de către semeni și 
colegi. înconjurat cu afectu
oasă prietenie și considera
ție.

Omenia, colegialitatea, spi
ritul tovărășesc — atribuie 
care-l caracterizează — 
ne-au îndemnat sprg aceas
tă schiță de portret, sporind 
că pe această cale ne-am a- 
dus omagiul nostru pentru 
ajutorul prețios pe care l-am 
primit prin acest model de 
existență efervescentă.

PE1ROȘANI — 7 Noiem
brie : Vacanță la Roma , Re
publica : Agentul nr. I , PE- 
TRII.A: Opiul și bila, IO- 
NEA — Minerul : Marea spe
ranță albă ; ANINOASA i 
Evadare din planeta inaimu- 
tMor î VULCAN: Balada Iul 
Cable Hogue ; LUPENI — 
Ctilliira) : Explozia } Munci
toresc: Aventuri la Marea 
Neaqră ; URICANI: Lupul 
Negru ;

(?urs de limba rui 
țin a 40-a i 
O viață pentru 
Ion CĂntacuzino 
reluare : 
Telex ;
Publicitate ;
Studioul artistului ama
tor (reluare); 
Avanpremieră ;
Portativ '73 (reluare 
Selecțiunl din emisiune 
..Seară pentru tinerei1' . 
Moment folcloric -, 
Telejurnal j

12.30
13,00
16,00-17,00 Teleșcoala
17.30 “

o Idee, 
dl) -

RADIO

Curs de 
(Lecția

Telex i 
Tragerea

limba engleza, 
a 39-a) i

Loto |
Gum vorbim ? 
La volan ;

Proi. Mihai N1COLAE 
Liceul de cultură generală 

Lupeni

viqoare, și-a atins treptat e- 
ficiența scontată. Au fost, ast
fel prelucrate in adunări cu 
populația dispozițiile Legii nr. 
10/1968 privind conservarea și 
folosirea fondului locativ. Sta
tutul tip al asociațiilor dc lo
catari. Decretul 153/1970, Ho- 
tarîrea 7/1969 a Consiliului 
popular al județului Hune
doara. Codul silvic, Legea 6 
și 8/1971. H.C.M. 511/1963, 
5/1957, 1271/1957 și altele. Pe 
parcurs, in timpul anului 1972, 
au fost de asemenea prelucra
te și popularizate aproape toa-

te actele normative prevăzute 
în flanul Comitatului execu
tiv al Consiliului popular mu
nicipal. Menționăm că o dată 
cu apariția unor noi acte nor
mative s-au încheiat planuri 
de măsuri suplimentare, asi- 
qurîndu-se studierea și popu
larizarea lor.

Prelucrarea 
ve s-a făcut 
populația dar 
riații din întreprinderi și in
stituții, intocmindu-se la fie
care unitate planuri proprii 
în acest sens, după indicați-

actelor normati- 
nu numai cu 

și cu toți sala-

ile date de comitetele executi
ve și care au stat la baza 
centralizării planului opera
tiv al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare au avut in 
centrul preocupării lor asigu
rarea controlului permanent a- 
supra modului cum se reali
zează aplicarea prevederilor 
leqalo atît în aparatul propriu 
cit și în unitățile în subordi
ne, precum și pregătirea per
sonalului care are atribuții in 
acest domeniu.

18,00 
18,05 
18,15
18.35
18,50 Teleconferintă de presă -, 
19,20 1001 de serii
19.30 Telejurnal.

înointe de termen 
cauză a întregului 
por | 

20,00 Melodia săptămînii. 
20,03 Studioul de poezie. Ploa 

re albastră (II). Spects 
col muzical-literar -, „

20.35 Film artistic.
lui Juan, film 

22,05 24 de ore ;
22.30 Gampionatele

Glnclnalui6,00 Muzică și flclutililăti ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su
marul presei ; 9,30 Memoria 
pămîntului românesc; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Folclor 
muzical din sudul Moldovei ;
10.30 Harta țării la scara vi
itorului ; 10,45 Muzică ușoa
ră ; 11,00 BuIcIîd de știri; 
11,05 Din muzica popoarelor; 
11,15 Litera și spiritul legii;
11.30 „Patrie bogală-n frumu
sețe" ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Inlîlnire cu melodia
populara și interpretul pre
ferai ; 13,00 '* ” ’
13.30 Concert
Compozitorul ^apiaunuu ; 
14,35 Muzică de promenadă; 
15,00 Buletin ’ '
Radloanchela ________ ,
15,20 Piese de estradă ; 16,00 
Radiojurnal; 16.15 Melodii 
populare; 16,35 Transcripții 
corale; 17,00 Pentru patrie; 
17,40 Radiocabinet de infor
mare și documentare; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,45 Consem
nări ; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21.25 Moment poetic;
21.30 Bijuterii muzicale ;

po-

Aventurile 
cubanezi

de
Radiojurnal; 
prînz ; 1-1,00 
săptămînii;

de știri; 15,05 
economica ;

. _ europene
de patinaj artistic - 
proba de dans.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele i Petroșani
12 grade ; Paring + 4 grade.

Minimele: Petroșani -p 3 
grade ; Paring — 5 grade.

în
de

x

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ©RE i Vremea se 
încălzește ușor. Cer varia
bil. Vîntul va sufla slab din 
sectorul nordic.

număr mai mare de cetățeni. 
In unele situații nu s-au pre
zentat la timp specialiștii rro- 
qramați pentru prelucrarea, u- 
nor probleme ale legislației 
noastre, în aplicarea legalită
ții s-au comis și unele gre
șeli pentru care s-a cerut 
mare volum de muncă în 
dorea reparării lor.

Munca de prelucrare 
popularizare a legislației
continua și pe mai departe. 
Comitetele executive și-au în
tocmit deja planuri de măsuri 
rentru aceăt an, mult îmbună
tățite, ținînd seama de expe
riența din 1972. Sinlem con
vinși că vom asista și in a- 
cest domeniu — al populari
zării și respectării Decretului 
468/1971 — la un salt calita
tiv înainte.

In acest scop s-a urmărit, 
după qrafice, modul cum se 
respectă programarea adunări
lor cu populația sau cu sala- 
riații, Ln ședințele de birou 
permanente, ale comitetelor e- 
xecutive și chiar în sesiuni 
s-a>u făcut informări asupra 
modului de realizare a sarci
nilor prevăzute de acest de
cret.

Nu putem spune că în toată 
această acțiune nu au existat 
și unele deficiente. Așa, de pil
dă, în organizarea adunărilor 
populare nu_ș-a putut asigura 
totdeauna participarea

un 
ve-

va

MICA PUBLICITATE

@ „Florian Popescu, miner din Petroșani" 
(alias... e vădit faptul că numele cu care s-a 
semnat scrisoarea ascunde o altă identitate)

• De acord cu dv. tovarășe Gheorghe 
lepan (Lupeni, Calea Brăii, bloc 7 ap. 7), nici 
noi nu avem nimic contra faptului că respon
sabilul „autoservirii" din cartierul Braia o 
fost in stare să mănince demonstrativ... cu 
degetele dintr-un compot de mere pe care dv. 
l-ați adus inapoi, părindu-vi-se... afterot și 
neindrăznind să-l dați copiilor. Nu putem fi 
insă de acord cu concepția acestui responsa
bil care-și permite să se exprime : „Dacă 
nu-ți convine, cumpără alimente din alt ma
gazin I" Ca și dv. toți cumpărătorii așteaptă 
să fie serviți civilizat, prompt, fără reproșuri 
in oricare dintre magazinele noastre...

O Locatarii blocurilor din cartierul 7 No
iembrie - Petrilo ne scriu că de o lună de 
zile nu beneficiază de apă potabilo. E posi
bil ? Așteptăm din partea sectorului I.G.C. 
Petrila, confirmări sou... infirmări.

• „Un grup de cetățeni ai Vulcanului" 
nu sint mulțumiți de modul cum iși duc la bun 
sfirșit atribuțiile orchestranții lui Dezideriu 
Munteanu, pribegiți in această iarnă la res
taurantul „Straja" și ne solicită o... părere. 
Le-o oferim : solicitați conducerii T.A.P.L. să 
i/ă aducă inapoi vechea orchestră. Orchestra 
lui D. Munteanu are... loc și în Petroșani să 
cinte'

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Varga 
Ferentzi, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

VIND Skoda M.B. 1 000, strada Republicii 127, telefon 
1981 Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Enache 
Chiriță, eliberată de E.M. Anir.oase. O declar nnlă.

PIERDUT carnet de calificare Ic meseria de instalator sa
nitar, pe numele Vlad Vaslle, eliberat de Trustul de construc
ții și montaje miniere Petroșaui. II declar nul.

PIERDUT, legitimație de serviciu pe numele Farkaș Va
lentin. eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

ne intreabă că de ce... așa și pe dincolo... 
despre fotbaliști, însă uită să-și noteze pe 
plic adresa exactă spre a putea sta de vorbă 
cu dinsul, să aflăm de unde cunoaște... as
pectele înfierate. Așa că, după cum vedeți, 
mai... elocvent de-atit nu se poate răspunde.

® Maria Karlsburger din Petroșani (str. 
Cringului, nr. 4) a făcut o comandă de pan
tofi la cooperativa „Unirea" din Vulcan (zi
ce dinsa, dar in Vulcan nu există așa ceva, 
poate „Paringul") nu i-ou fost executați oină 
Io sfîrșitul lui ianuarie cind ne-a scris.

Din octombrie 1972 ! Se aude tovaiășe 
președinte al cooperativei meșteșugărești din 
Vulcan, cindva spuneoți că la dv. totul mer
ge... strună I

Colectivul cadrelor di
dactice și studenții Institu
tului de mine din Petroșani 
au fost profund îndurerați 
de încetarea din viață a 
inginerului AUREL DULA, 
prestigios specialist, de 
înaltă calificare, a cărui 
prezență in pulsul mineri
tului Văii Jiului este cu
noscută de peste -10 de ani.

Pornind de la pionerat și 
apoi ajungînd la deplina 
maturitate în minerit ing. 
Aurel Dula no a uitat de 
cei care-l urmează și pentru 
care a considerat ca dato
rie de onoare să le împăr
tășească din cunoștințele 
sale multilaterale 
vasta 
ceste 
Dula 
mele 
ti lor din producție care și- 
au adus contribuția ca das
căli în învățâmîntul supe
rior minier din Valea Jiului.

Cadrele didactice, studen
ții și întregul personal din 
cadrul Institutului de mine 
văd in dispariția celui care 
a fost ing. Aurel Dula o 
grea pierdere șl se alătură 
îndureratei familii, tuturor 
celor care l-au cunoscut, iu
bit și stimat.

și din 
Cu a- 
Aurel 

în pri-

so experiență, 
idealuri ine. 
s-a numărat 
rînduri ale specialiș-

DUMINICA 11 FEBRUARIE
8.00 Gimnastica pentru toți;
8.15 Pentru sănătatea dvs;
8,30 Cravatele roșii-,

10.00 Viața satului;
11.10 Omul și muzica lui: 

Franz Liszt;
'2.00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară;
’4,00 Telex ;
14.05 Avanpremieră;
14.10 360 de grade-,
18.10 Film ‘serial rentru ti

nerel. Pierduți in spa
țiu. Episodul XV] — 
„Visul savantului";

18,55 Publicitate;
19.00 Vetre folclorice. Folclo

rul din Băbeni — Vil- 
•3ea ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. — Săptă- 

mîna politică internă 
și internațională in 
imagini;

20.10 Avanpremieră;
20,15 Reportajul săptămînii;
20.35 Se mai aude necheza

tul cailor (film polo
nez)

22,00 Telejurnal,
22.10 Campionatele europe

ne de patinaj artistic 
— demonstrațiile lau- 
reaților (partea a 2-a). 
înregistrare de la Koln;

II
LUNI. 12 FEBRUARIE

17.30 Curs de limba franceză, 
lecția a 41-a (reluare);

18,00 Telex;
18,05 La ordinea zilei- Azi, 

in județul Cluj;
18.20 Căminul;
19,00 Scene — Emisiune de 

sctuali Late și critică 
teatrală;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po- 
țor ;

20,00 Cîntecul săptămînii i 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20,05 Ancheta TV — Siste
matizarea orașelor-,

20.45 Roman foileton. Piatra 
lunii — după romanul 
lui Wilkie Collins. E- 
pisodul J;

21.30 Revista literară tv. Nu 
măria-sa publicul ci — 
pur și simplu — citi
torul;

22.30 24 de ore ;
22.45 Interpretul săptămânii. 

Cleopatra Melidonea- 
nu;

MARȚI 13 FEBRUARIE

9,00 Teleșcoala ;
9.30 Matematică ;

10 00 Telex ,
10,05 Publicitate ;
10.10 .Avanpremieră ;
10.20 Teleencilopedia (relu

are) ; '
11,00 Telecinemateca pentru 

tineret. Ferifei-vă au
tomobilul (reluare) ;

12^5 Pe-un picior de plai 
— emisiune de etno
grafie și folclor (relu
are) ;

12.45 52 de inițiative in 52 
de sâptămini (reluare ;

13,00 Telejurnal;
17.30 Curs de limba rusa 

(lecția a 40-a reluare);
18,00 Telex;
18,05 Publicitate ;
18.10 Tehnic-club ;
18,40 Panoramic științific;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii; 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu ;

20,05 Seară de teatru. Sfintul
— de Eugen Barbu 
Premieră pe tară a 
versiunii pentru TV ,

22,00 24 de ore. Contraste in 
lumea capitalului;

22.30 Seri de operă la Cluj ;

MIERCURI 14 FEBRUARIE

9,00 Curs de limbă engleză
— lecția a 40-a;

9,30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi;

10.00 Telex:
10,05 Publicitate;
10,10 Moment folcloric;
10.20 La ordinea zilei... Azi 

in județul Cluj, (relu
are);

10.35 Revista literară TV 
(reluare);

11.35 Film serial : Pc urme
le lui Caplja. Produc
ție a studiourilor din 
R.S.F. Iugoslavia, (e- 
pisodul III);

12.35 Moment coregrafic:
12.45 Telex tehnico-științific 

(reluare);
13,05 Telejurnal:
17.30 Curs de limba germa

nă. Lecția a 40-a (re
luare);

18,00 Telex;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 întrebări și răspunsuri: 
18.40 Tineri interpreți dc

muzică populară;
19,00 Timp și anotimp în a- 

g incultură:
19,20 1 001 de seri;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20,05 Avanpremieră;

ză — lecția a 42-a ;
9,30 Prietenii lui Așchiuță; 

10,00 Telex;
10,05 Publicitate;
10,10 Tehnic-club;
10,40 Bucureștiul necunos

cut;. Orașul. un calei
doscop (I): reluare ;

11,00 Tfedecimesmateca. Ci
clul Jean Gabin — 
Vîrsta ingrată (relu
are);

20,00

20,05

20,25

înainte de termen — 
cauză a întregului 
popor;

Cîntecul săptămînii. 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;
Mereu. în primele rân
duri. Reportaj cu pri
lejul celei de-a 40-a
aniversări a 
muncitorilor 
și petroliști; 
Retrospectivă 
Disney;

luptelor 
ceferiști

Walt

PROGRAMUL
20,50 Tinerii despre ei în

șiși;

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

21,15 Steaua fără nume;
22,00 24 dc ore. Din țările 

socialiste;
22,30 Baschet masculin —

Dinamo București —
Slavia Praga în sfer
turile de finală ale Cu
pei campionilor eu
ropeni.

20,10 Teleobiectiv;
20,30 Telecinemateca. Ci

clul Jean Gabin. Vlr- 
sla ingrată;

22,00 24 de ore. România in 
lume:

22,40 Luminile rampei. ‘Mu
zica și scena ;

23,00 Baschet masculin. Stea
ua -■*- Juventus Bada- 
lorm in sferturile de 
finală ale .Cupei Cu
pelor”.

JOI 15 FEBRUARIE

9,00 Curs de limbă franee-

12.30 Avanpremieră;
12.40 Teleobiectiv (reluare);
13,90 Telejurnal:
16,00 — 17,00 Teleșcoală:
17.30 Emisiune în limba 

maghiară;
18.30 Telex;
18,35 Publicitate;
18.40 Muzică — Emisiune 

de actualitate muzi
cală;

19,10 Barzi și rapsozi. Mihai 
Lăcătiș — rapsod din 
Cîmpulung Moldove
nesc;

19.20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

VINERI 16 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 41-a;

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare) — Gh. Ți- 
țeica;

10,00 Telex:
10,05 Publicitate;
10,10 Biblioteca pentru toți. 

Ion Agîrbiceanu. (re
luare);

10,55 Avanpremiera;
11,00 Istoria filmului sonor 

(reluare). „Toată lu
mea rîde, cîntă și 
dansează";

12,30 Barzi și rapsozi (relu
are);

121,40 Municipalitatea răs

punde bucureșteaniUui 
(reluare);

13,00 Telejurnal:
16.00 — 17,00 Teleșcoaiă:
17.30 Curs de limbă engleză. 

Lecția a 40-a (reluare):
18,00 Telex:
18,05 Tragerea Loto;
18,15 Atențre la..-, neaten

ție !;
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto;

18,50 Teleconferințâ de pre
să;

19.20 1001 de seri:
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20,05 Laudă eroilor. Emisiu
ne dedicată aniversă
rii a 4o de ani de la 
luptele petroliștilor și 
ceferiștilor;

20.20 Prim plan. Dr. ing. 
Attila Palfalvi. profe
sor la Institutul poli
tehnic din Cluj;

20,45 Film artistic — Frații 
— Producție a studio
ului cinematografic 
„București";

22,05 24 de ore;
22.30 Aplauze pentru ro

mâni. Cu ansamblul 
folcloric „AJunelul" 
din județul Teleorman 
în Marea Britanic.

SIMBAtA 17 FEBRUARIE

9,00 Cui«s de limbă germa
nă. Lecția a 41-a;

9.30 A fost odată ca nici
odată... „Teatrul po
veștilor":

10.00 Telex;
10,05 Publicitate:
10,10 Selecțiuni din emisiu- 

nea-concurs „Cîntare 
patriei";

10.40 De vorbă cu gospo
dinele:

11,00 Selecțiuni din emisiu
nea J’romenada du
minicală";

12,35 Cărți și idei (reluare): 
13,00 Telejurnal ;
16,00 Telex:
16,05 Cunoașteți legile?:
16.20 Cîntă Ana Toma — 

muzică populară mol
dovenească ;

16.30 Emisiune în limba 
germană:

18,15 Ritm, tinerețe, dans:
19.00 Arc peste timp. Me

moria griului;
19.20 1 001 de seri:
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămâni. Cincina
lul în patru ani:

20,25 Teleenciclopedia;
21,00 Film serial. Mannix;
21,50 1 plus 1 egal 1. Tele- 

recital Nicu Constan
tin și Alexandru Eu- 
lescu;

22,80 Telejurnal;
22.40 Săptâmîna sport-ivăț
23,00 Personaje celebre în 

operetă.
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Ședința Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

ULTIMELE știri Ultimele știri

o

8 februarie Î973. 
Republicii Popu- 
— Varșovia a 

loc ședința ordinară a 
Comitetului mintetrilor apă
rării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările comitetului au 
participat miniștrii apărării 
țârilor participante la Trata
tul de la Varșovia, comandan
tul suprem al Forțelor Arma
te Unite și șeful Statului Ma 
jor al Forțelor Armate Uni 
te.

L» ședință au fost exami
nate probleme privind acti
vitatea curentă a organelor 
militare ale organizației Ttb 
totului de la Varșovia.

Ședința Comitetului miniș
trilor apărării s-a desfășurat

Intre 6 șl 
în capitala 
lare Polone 
ax-ut

intr-o atmosferă prietenească, 
în spiritul înțelegerii recipro
ce a tuturor participant ilor. 
In problemele discutate au 
fost adoDtote hotărâri puse de 
acord.

Ședința a fost prezidată de 
ministrul apărării naționale 
al Republicii Populare Polo
ne. general-broni Wojciech 
l aruzelski.

★

Participant ii la ședința Co
mitetului au fost primiți de 
Edward Gierek. prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. si Piotr 
Jaroszewicr. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

întâlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Acord comercial între R.D.G
și Islanda

REYKJAVIK 8 (Aqerpres). 
— La Reykjavik a fost semnat 
un acord comercial pe termen 
lung intre R.D. Germană și Is
landa. anunță agenția A.D.N. 
In cursul șederii sale in ca
pitala Islandei, conducătorul 
delegației R.D. Germane, Ger
hard Beii, secretar de stat la 
Ministerul comerțului exterior.

a fost primit de către premie
rul Olafur Johannesson, minis
trul de externe. Einar Agust- 
sson, si de către ministrul pen
tru comerț si pescuit, Ludvik 
Josepsson. Cu acest prilej, au 
fost abordate o serie do pro
bleme privind posibilitățile de 
extindere a relațiilor dintre 
cele două state.

Sesiunea Consiliului Ministerial
ai O U. A

Reuniunea multilaterală de
Intervenția șefului delegației romane

ADDIS ABEBA S (Agef- 
pres). — Consiliul Ministerial 
al Organizației Unității Afri
cane. a cărui reuniune anua
lă se desfășoară la Addis A- 
beba 
gani:..._ 
1974, in valoare de 4,5 milioa
ne dolari. In continuare, con
siliul urmează să decidă a- 
supra fondurilor speciale de 
asistență acordate mișcărilor 
de eliberare de pe continent.

După cum relevă agențiile 
de presă, participanții la dez
baterile generale asupra unor 

politice și econo-

a aprobat bugetul or- 
■iiei pe exercițiul 1973—

probleme

mice cu care sînt confrunta
te statele africane s-au pro
nunțat în unanimitate pentru 
adoptarea unor măsuri care 
să ducă la întărirea luptei îm
potriva colonialismului por
tughez și a regimurilor ra
siste din sudul Africii. Vor
bitorii și-au exprimat spriji
nul față de Zambia în le
gătură cu actele provocatoa
re ale regimului rasist rho- 
desian și au cerut Consiliului 
inițierea unor măsuri de asis
tență concretă pentru această 
țară.

HELSINKI 8 (Aqerpres). — 
Trimisul special, Dumitru Ți
nu, transmite: In cadrul reu- 
niun’i pregătitoare multilatera
le de la Helsinki au continuat 
joi dezbaterile asupra proble
melor ordinii de zi a conferin
ței pentru securitate și coope
rare in Europa. Au luat cuvân
tul reprezentanții U.R.S.S., O- 
landei, României, Danemarcei, 
Iugoslaviei, Vaticanului, Cana
dei, Cehoslovaciei, S.U.A., Ir
landei, Austriei, Maltei, Spa
niei, Bulgariei, Poloniei, Fran
ței, Norvegiei.

In cuvintul său, șeful dele
gației române, ambasadorul 
Mircea Bălănescu, după ce a 
arătat că delegația română a 
avut ocazia, in intervenția sa 
de la 2 februarie, să-și expri
me poziția cu privire la pri
mul punct al ordinii de zi, o- 
cupîndu-se mai ales de proble
mele politice ale securității e- 
uropene, concepută ca un sis
tem de angajamente și măsuri 
destinate așezării relațiilor in
tre state pe baze noi, a expus 
poziția țării noastre cu privi
re la capitolele 2, 3 și 4 ale a- 
gendei conferinței general-eu- 
ropene, respectiv colaborarea 
in domeniile economic și cul
tural și problema continuității 
instituționale a conferinței.

Apreciind că propunerile și 
ideile formulate in această a 
doua etapa a consultărilor de 
către numeroase delegații o- 
feră o bază bună pentru elabo
rarea unei ordini de zi gene
ral acceptabile, ambasadorul 
României s-a referit la proble
mele cooperării economice.

Această componentă econo
mică este strins legală de 
componenta politică și de ce
lelalte componente ale securi
tății in Europa, a spus vorbi
torul. Intr-adevăr, asigurînd 
baza materială a cooperării in 
ansamblul său, cooperarea e- 
conomică, științifică și tehni
că este chemată să contribuie 
la dezvoltarea fiecărei națiuni 
de pe continentul nostru și să

permită fiecărui popor să a- 
jungă la cuceririle științei și 
tehnicii moderne. Ea trebuie 
să asigure tuturor țărilor in
teresate un ritm intens de dez
voltare social-economică, să 
reducă decalajele existente și 
să aducă la un nivel asemănă
tor dezvoltarea acestora. O a- 
semenea cooperare va trebui 
să asigure concomitent tuturor 
statelor, indiferent de potenți
alul lor sau de regimul lor so
cial și politic, posibilitatea de 
a pune în valoare, în condiți
ile unei depline suveranități, 
resursele naționale, de a-și di
versifica economia și de a 
participa mai intens la divizi
unea internațională a muncii. 
Un asemenea proces va trebui 
să implice eliminarea bariere
lor artificiale, a discriminări
lor, restricțiilor și obstacolelor 
de orice natură, abolirea tutu
ror măsurilor care ar putea 
impedimenta dezvoltarea ar
monioasă și echilibrată a eco
nomiei fiecărei țări.

Reprezentantul român a su
bliniat apoi că există largi po
sibilități de dezvoltare pe pla
nuri multiple a unei cooperări 
avantajoase in domeniile eco
nomic, tehnic, științific, cultu
ral, pentru cooperarea între 
statele europene în probleme
le referitoare la conservarea 
și ameliorarea mediului încon-

româneștijurător. România, ca țară so
cialistă in curs de dezvoltare, 
este gata să-și sporească con
tribuția la opera de cooperare 
economică, științifică și teh
nică de pe continentul nostru, 
care constituie o parte inte
grantă a colaborării internațio
nale.

In ce privește problemele 
referitoare la cooperarea cul
turală, care constituie obiec
tul celui de-al treilea punct al 
ordinii de zi, delegația româ
nă crede că examinarea aces
tor probleme va trebui să pu
nă în lumină dimensiunea u- 
mană a relațiilor interstatale 
din Europa. După cum se știe, 
România acordă un 
special contactelor 
schimburilor de idei și infor
mații, cunoașterii reciproce a 
valorilor culturale, promovării 
înțelegerii internaționale, prie
teniei și păcii intre popoare. 
Propunerea României în ce 
privește punctul trei al ordinii 
de zi, care prevede „dezvolta
rea relațiilor culturale, artisti
ce, schimburilor de informa
ții, schimburilor turistice și 
sportive", este o consecință 
logică și firească a relațiilor 
multiple de colaborare bi și 
multilaterală pe care România 
le întreține cu celelalte țări 
europene Ia nivel guvernamen
tal și neguvernamental.

interes 
umane,

RONN 8 (Aqcrpies). — 
La Universitatea populară 
din orașul Hagen — R.F. a 
Germaniei, a avut loc o 
seară românească, organiza
tă de primăria orașului. Cu 
acest prilej, directorul Uni
versității populare, Busch
mann, a subliniat unele as
pecte privind dezvoltarea 
României și contribuția sa 
activă pe plan internațional 
la instaurarea unui climat 
de destindere, cooperare, 
securitate și pace.

A fost prezentat 
documentar „Ritmuri 
neștl".

filmul 
româ-
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& O misiune s-Consiliului 
de securitate, alcătuită rin’con
formitate cu rezoluția din 
26 ianuarie, va pleca în ca
pitala Zambiei pentru a exa
mina situația creată de inci
dentele petrecute la frontiera 
dintre Rhodesia și Zambia.

Cairo s-a încheiat cea 
de-a șasea reuniune trimes
trială a Consiliului Preziden
țial al Confederației Republi
cilor Arabe, organism din 
care fac pane președinții E- 
giptului Libiei și Siriei, ță
rile membre ale acestei u- 
niuni. Reuniunea, rare a durat 
trei zile, a fost consacrată e- 
xaminării unor aspecte poli
tice si militare ale situației 
din Orientul Apropiat.

Africanâ. Alți nouă mineri 
află în stare gravă.

se

a 
in

★

WASHINGTON 8 — Co
respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroale, trans
mite i Cu prilejul încheierii 
turneului întreprins in Ca
nada și Statele Unite, mem
bri trupei Teatrului de pă
puși „Țăndărică" din Bucu
rești au prezentat la Biblio
teca română din New York 
un program de selecțiuni 
din repertoriul actualei sta
giuni.

Lucrările Conferinței internaționale în problemele 
dezvoltării țărilor continentului asiatic

© Discursul premierului indian, Indira Gandhi

Jarrin în funcția de 
ministru al Republicii 
Cu acest prilej, premierul a 
rostit un discurs în care a 
evocat pc larg procesul re
voluționar de 
social-politice 
ră după instalarea, in 1968, 
a actualului guvern.

transformări 
inițiat in ța-

NEW DELHI 
pres). — Luînd 
cadrul lucrărilor 
internaționale în 
dezvoltării economico-sociale 
și culturale ale țărilor conti
nentului asiatic, premierul in
dian. Indira Gandhi, a subli
niat existența intereselor co
mune ale țărilor Asiei pentru 
depășirea stării de înapoiere 
economică, sbluționărea com
plexelor probleme sociale și 
întărirea unității în 
pentru pace și progres, 
ferindu-se la situația din A- 
sia de sud-est. Indira Gandhi 
a salutat, în numele poporu-

8 (Ager- 
cuvîntul în 
Conferinței 
problemele

lui și guvernului Indiei, în
cetarea războiului și instau
rarea păcii în Vietnam, ex- 
primînd, în același timp, spe
ranța că acest eveniment va 
sluji cauzei întăririi păcii în 
Asia și în întreaga lume. 
Premierul indian s-a expri
mat în favoarea extinderii în
cetării focului în Laos și Cam- 
bodgia.

In continuare. Indira Gan
dhi a subliniat că India se 
pronunță pentru transforma
rea continentului asiatic în- 
tr-o zonă a păcii și cooperării 
și va depune în acest

A

încălcări ale acordului de încetare
a focului în Vietnam

comise de armata saigoneză
VIETNAMUL DE SUD d (A- 

gerpres). — Agenția de presă 
Eliberarea informează că uni
tăți salgoneze au lansat ope
rațiuni împotriva unor comu
ne din provincia sud-vietna- 
meză Tai Ninh, aflate sub con
trolul Guvernului 
nar Provizoriu al
Vietnamului de Sud, 
■victime în rindurile 
și pagube materiale.

Revoluțlo- 
Republicii 
pro voci nd 
populației 

De aseme-

nea, armata saigoneza, spriji
nită de tancuri și artilerie, a 
încercat să instituie controlul 
asupra unor zone situate la 
sud de orașul Quang Tri, a- 
flate sud administrația G.R.P. O 
serie de încălcări ale acordu
lui de încetare a focului au 
fost comise de armata saigo
neză și in zona Platourilor 
Centrale, precum și pe șosele
le nr. 12 și 73,

Introducerea stării de urgentă

SANTO DOMINGO 8 (A-
gerpres). — Intr-un discurs 
rostit la posturile de radio și 
televiziune, președintele Repu
blicii Dominicane, Joaquin Ba- 
laguer, a anunțat introducerea 
in întreaga țară a stării de ur
gență. El a invocat pentru, a 
justifica această măsură pă-

Incidente grave în
LONDRA 8 (Agerpres). — 

In ultimele 24 de ore s-au 
semnalat, din nou, incidente 
grave in Irlanda de Nord. Ca 
urmare a unei zile extrem de 
agitate, la 7 februarie au fost 
arestate la Belfast 68 de per
soane, din
comunități. Bilanțul general al 
zilei de miercuri se ridică la

rindul celor două

Dominicană
trunderea in tară, la sfirșitul 
săptămînii precedente, a unui 
grup de guerilă înarmat. Vor
bitorul a afirmat că guvernul 
dominican va face uz de toa
te puterile pe care i le confe
ră starea de urgentă și va lua 
măsuri drastice pentru a face 
fată oricărei situații.

Irlanda de Nord
5 morți și 12 răniți. După o 
dimineață relativ calmă, joi 
după-amiază, la Belfast și in 
alte 14 orașe ale Ulsterului 
s-au produs numeroase inci
dente. Agenția Reuter relevă 
că pe tot cuprinsul provinciei 
au avut loc 35 de incendii 
vaslatoare și 12 atacuri 
bombe. •

de-
cu

< La Sofia au început, la 
8 februarie, convorbirile ofi
ciale dintre ministrul aface
rilor externe al Bulgariei, Pe- 
târ Mladenov, și ministrul 
aus’riac al afacerilor exter
ne. Rudolf Kirchschlaeger.

Președintele Nixon 
numit pe Dixy Lee Ray 
funcția de președinte al Co
misiei S.U.A. pentru energia 
atomică. Dixy Lee Ray este 
prima femeie căreia i se în
credințează acest important 
post.

@ Circa jumătate de mi
lion de elevi ai școlilor pri
mare si secundare din Chica
go și Cleveland și-au reluat 
cursurile, după o întrerupere 
de circa o lună cauzată de o 
grevă a profesorilor și învă
țătorilor privind îmbunătăți
rea condițiilor de muncă 
de trai.

® Președintele Venezuelei. 
Rafael Caldera, a sosit intr-o 
vizită de trei zile in Argenti
na. a patra etapă a turneului 
pe care îl întreprinde intr-o 
serie de tari latino-america-
ne.

Intr-un interviu acordat 
cotidianului „Bildzeitung". 
Helmut Schmidt. ministrul 
vest-german de finanțe, a res
pins din nou ideea reevaluă 
rii mărcii vest-germane. în- 
trucit aceasta ar atraee după 
sine o serie de fenomene eco- 

negative. inclusiv 
șomajului.

Ultimul grup de cerce
tători sovietici, care vor face 
parte din a 18-a expediție din 
Antarctica, a părăsit Lenin
gradul, îndreptindu-se spre 
continentul de gheață. La ce
le șase stațiuni sovietice din 
Antarctica vor lucra anul a- 
cesta peste 400 de persoane.

nomice 
cTesterea

® 24 de mineri și-au pier
dut viața într-un accident 
survenit la mina de aur Carl- 
tonville din Republica Sud-

prezentă președinte- 
Velasco Alvarado șl

€ in 
lui Juan 
a altor oficialități, la Lima a 
avut loc ceremonia de înves
titură a lui Edgardo Mercado

S Vulcanul Asama din Ja 
ponia a devenit activ înce- 
pind de joi dimineața. Coloa
na de fum de deasupra mun
telui Asama se ridică la o 
înălțime de peste 300 metri. 
Autoritățile localității Karui- 
zawa, din prefectura Nagano, 
au avertizat locuitorii asupra 
pericolului unei erupții pu
ternice. care ar piitea inter
veni în orice moment.

Pe marginea (Urmare din pag. 1)

meciului de fotbal
de la Nîmes

PAR1S 8 (Agerpres). — Co- 
mentind partida amicală de 
fotbal disputată la Nîmes în
tre formația locală Oiympique 
și selecționata divizionară ro
mână, corespondentul aqenției 
France Presse notează, intre 
altele: ..Prima repriză, in ca
re echipa diD Nîmes a înscris 
și unicul gol care i-a asigurat 
victoria, a fost 
calitate. De la 
vidențiat, prin 
nic, Dobrin și 
gazde Adams 
echipa română 
torial, in schimb atacanții săi 
au șutat de la distantă prea 
mare, iar ciad s-au aflat in 
careu au întârziat să-și încer
ce șansa. Mult mai clare au 
fost ocaziile gazdelor. care 
au străpuns adesea apărarea 
română prin cursele spectacu
loase ale lui Pîrcălab și Flei- 
tas. Răducanu a rezistat pine 
In minutul 19 find, bine servit 
de Fleitas. mijlocașul Adams, 
ru un șui puternic la firul 
ierbii, a reușit să înscrie. Du
pă pauză, fotbaliștii români 
au făcut mar: eforturi să ega
leze, l-au pus de crteva ori la 
încercare pe portarul gazdelor, 
apoi Nimes a reluat inițiativa 
și numai datorită valorii porta
rului Răducanu oaspeții au 
nu‘.ut evita un scor si mai se
ver-.

e-

de excelentă 
oaspeți s-au e- 
jocul lor teh- 

Dinu, iar de la 
si Mezy. Dacă 
a dominat teri-

continent și al 25-lea 
glob, iși va menține in con
tinuare rangul. Se apreciază 
că, in anul 2 000, Bucureștiul 
va avea o populație de pes
te 2 300 000 locuitori. Numai 
pină in anul 1980 se vor 
construi aproape 300 000 de 
apartamente, preconizindu-se

Falsificatori de... vinuri

toate eforturile pentru redu
cerea încordării în Asia, pen
tru întărirea bazelor prie
teniei și crearea condițiilor 
de natură să favorizeze o 
rodnică șl strînsă colaborare 
între popoarele din această 
zonă a lumii. In încheiere, 
premierul indian a eviden
țiat că politica Indiei de nea
liniere nu se identifică cu o 
neutralitate pasivă, liniile ei 
de forță fiind, dimpotrivă, 
lupta activă împotriva blo
curilor militare agresive, lup
ta pentru pace și securitate 
în întreaga lume.

ROMA (Agerpres). — In
vestigațiile autorităților ita
liene pentru descoperirea 
autorilor infracțiunilor pri
vind falsificarea de vinuri. 
s-au intensificat în ultimele 
zile. Cinci persoane au fost 
arestate, sub această învi
nuire, în localitatea Castel- 
vetrano, din Sicilia. Ofi
cialități ale Ministerului Să
nătății au precizat că a 
fost confiscată o cantitate 
de 450 000 litri de vin con- 
ținînd un mare procent de 
substanțe chimice. In Faen- 
za au fost, de asemenea, a- 
restate 12 persoane vinova
te de introducerea în vinuri 
a melasei, procedeu folosit 
la îmbutelierea și lansarea 
pe piață a nu mai puțin de 
6,5 milioane de litri de vin. 
Sub aceeași acuzație au fost 
arestate, la Roma. în cursul 
lunii ianuarie, 62 de persoa-

da
de

barierele. am vedea zbaterea 
de ameobă a orașului care 
nu-și mai încape in vechea 
matcă și care se dezvoltă 
tentacular și incilcit in mai 
multe direcții. Traseul stră
zilor din centru sugera
voluția haotică inițială. Se 
spune chiar că, la. început, 
orașul a crescut printr-o în
cercare de evaziune fiscală. 
Pentru a evita plata tarelor 
carnale de la barierele ora
șului, negustorii se stabileau 
dincolo de ele. apoi. când 
numărul prăvăliilor creștea 
suficient, erau mutate bari
erele dincolo de tarabe, iar 
jocul evaziunii se repeta. Ca. 
atare, automobilul s-a tre
zit astăzi in fața sensurilor 
interzise și unice, in fața 
nenumăratelor stopuri.

întrucât hazardul s-a 
vedit un arhitect, lipsit
viziune, a fost destituit, lo
cul său fiind luat de grupuri 
de sociologi, urbaniști, arhi
tect și constructori, consti- 
tu'ți în două mari instituții 
— „Proiect — București" și 
..Laboratorul de sociologie 
urbană" — iar in jurul ma
chetei viitorului oraș a fost 
chemat marele forum al 
cetățenilor. Părerile și suges
tiile au fost întrunite intr-o 
armonioasă viziune a viito
rului oraș, viziune care ca
pătă contur tot moi precis 
pe planșe și in proiecte.

Orașul, care in prezent es
te al 9-lea ca mărime pe

Viața socială din Spania
continuă să rămînă agitată

MADRID 8 (Agerpres). — 
Viata socială din Spania con
tinuă să rămînă agitată de mai 
multe săptămini, numeroase 
întreprinderi fiind afectate de 
acțiunile greviste ale muncito
rilor, ca urmare a refuzului 
patronatului de a satisface ce
rerile salariaților privitoare la 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață. La Bilbao, muncitorii 
din industria grea și de la șan
tierele navale au întrerupt lu
crul, patronatul concediind, ca

de numai 127 din anul pre
cedent. Dintre acestea. 71 
au fost producții naționale, 
49 au fost realizate in co
producții cu participare fran
ceză majoritară, iar 49 co
producții cu participare fran
ceză redusă. In același timp, 
se apreciază că încasările ci
nematografelor au sporit cu 
5 la sută.

In ce\ privește participarea 
unor case de filme din alte 
țări la coproducțiile france
ze, pe primele 5 locuri se si
tuează Italia. Marea Brita- 
nie, Spania. R.F.G. și Belgia. 
Costul mediu al realizării 
unui film a fost de 1.53 mi
lioane franci.

Geologii mexicani pre
văd noi seisme în zona 

Pacificului

dereacție, aproximativ 2 000 
persoane.

Peste 4 000 de muncitor; 
la șantierele navale „Eukaldu- 
na“ au declarat, de asemenea, 
grevă, cerînd ameliorarea con
dițiilor de viață. Acțiuni simi
lare au fost anunțate la Uzine
le „Babcock-Wilkox", precum 
și la șantierele navale „Estille- 
ros“, unde alți 2 000 de lucră
tori au fost concediați, ca ur
mare a mai multor greve. ;

de

Geologii mexicani prevăd 
insă, pentru perioada urmă
toare. alte citeva seisme de 
intensitate medie in princi
pal in zona Pacificului, pro
vocate de o sensibilă depla
sare a platformei terestre 
către cele trei mari falii a- 
flate Ia circa 100 mile in 
dreptul coastelor Mexicului. 
O deplasare similară a de
terminat. cu cinci ani in ur
mă, reactivarea unui alt vul
can. denumit „El Volcan del 
Fuego“, din regiunea Coli
ma. care continuă și în pre
zent să răspîndească cenu
șă și bucăți de lavă în zona 
înconjurătoare.

Alte cantități de hașiș 
confiscate în Italia

re guvernează proiectele 
construcție este acela al 
cilitării transporturilor 
deplasărilor cu viteze 
mai mari și in condiții 
confort sporit. Pentru Bucu
rești, drumul cel mai scurt 
rămâne totuși linia dreaptă, 
de unde și ideea unor mari

CETA1

ca. spre sfirșitul secolului, 
fiecărui bucureștean să-i re
vină o suprafață 
de 14—15 mp.

Dacă eforturile 
urgente se îndreaptă 
completarea inelului princi
pal de circulație al bulevar
delor Ilie Pintilie, Ștefan 
el Mare, Mihai Bravu, și 

spre realizarea arterei de 
rocadă care să lege autostră
zile Pitești, Litoral, Giurgiu 
Ploiești și Galați, 
viitoarei Capitale 
ză un mare oraș 
atit pe verticală 
orizontală. Un principiu ca-

loeuibilă

edilitare 
spre

concepția 
conturea- 
dezvoltat 
cit și pe

artere de circulație care 'ă 
străbată orașul in toate di
recțiile, in punctele aglome
rate fiind amenajate pasaje 
denivelate. In anul 2000, ci
ne se va grăbi va putea că
lători cu metroul, rețeaua 
mijloacelor de transport in 
comun de la suprafață fiind 
concepută in așa fel incit să 
beneficieze de traseul vital 
al metroului.

Orașul va respira mai am
plu. capacitatea sa pulmo
nară — parcurile, grădinile 
— dublindu-se, astfel incit 
fiecărui bucureștean să-l re
vină 25 mp de spații verzi.

in care ochiul, mintea 
se recreeze.

lată-ne in sfârșit, intr-un 
punct inedit — la cheiul 
portului București. Aici vor 
acosta nave purtind pavili
oane ale unor țări străine, 
amatorii de croaziere puțind 
călători de la București la 
Viena sau pe malul Mării 
Baltice numai cu vaporul. 
La proiectul european de 
legare a Mării Negre cu 
Marea Baltică prin Dunăre 
și Rin se adaugă și cel ro
mânesc de legătură a Bucu- 
reștiului cu Dunărea prin 
canalele navigabile Cerniră 
— Motiște — Dunăre. Aces
te idei temerare au trecut 
din domeniul fanteziei în 
cel al proiectării.

Dacă Turnul Colței și a- 
poi Foișorul de Foc erau su
ficiente pentru a cuprinde 
cu ochiul orașul, acum un 
secol și mai bine, dacă de la 
cei aproape 100 de metri 
înălțime ai „Intercontinenta
lului" se disting trăsăturile 
majore ale actualei Capitale, 
orașul viitorului are nevoie 
de un alt punct de perspec
tivă. Și acesta se află in 
plan de elaborare. încolțind 
din aspirațiile aceluiași virf 
de săgeată din care s-au cti
torit dintru început cetatea, 
și care se perpetuează in 
planșele arhitecților, -iii lu
crările cercetătorilor de la 
Institutul de fizică atomică 
sau de la /alte institute, ce 
proiectează pentru orașul de 
mâine uzine, nave, autostrăzi.

Record în producția 
cinematografică

PARIS (Agerpres). — Pro
ducția cinematografică fran
ceză a înregistrat, în 1972, 
un record absolut. Au fost 
realizate 169 de filme, față

CIUDAD DE MEXICO (A- 
gerpres). — Departamentul 
de seismologie din cadrul 
Universității Naționale a a- 
vertizat populația că vulca
nul Popocatepetl, situat in 
imediata apropiere a capita
lei mexicane, ar putea eru
pe din nou, ca urmare a cu
tremurelor succesive resim
țite în Mexic, incepînd 
marțea trecută.

ROMA (Agerpres). — Pes
te 60 de kilograme de ha
șiș, în valoare de 200 milioa
ne de lire italiene, au fost 
descoperite și confiscate în 
depozitul gării centrale din 
Roma -Z a anunțat poliția 
italiană. In același- loc fu
sese găsită, luna trecută, o 
cantitate de 57 kilograme 
de hașiș. Poliția italiană a 
acuzat patru cetățeni afgani 
și a hotărît expulzarea 
cestora din Italia.
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