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Adunări generale ale salariaților

CHEZĂȘIA
Ieri după-amiază, intr-o at

mosferă insuflcțită, de puternic 
entuziasm a avut loc, în sala 
de festivități a clubului mi
nier, adunarea generală a re
prezentanților salariaților de la 
Exploatarea minieră Aninoasa, 
întruniți să dezbată darea de 
seamă privind rezultatele obți
nute anul trecut de către co
lectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la unitatea res
pectivă, și măsurile care se im
pun pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor și obiecti
velor din planul pe 1970.

De la început trebuie arătat 
că bilanțul realizărilor din a- 
r.ul 1969 n-a fost, totuși, la ni
velul posibilităților, a potențe- 
l?r reale ale colectivului. Atit 
producția de cărbune extrasă, 
cit și indicatorii — oglindă ai 
eficacității economice (produc
tivitatea, cheltuielile pe 1000 
lei producție marfă, prețul de 
cost), au rămas sub plafonul 
exigențelor, al datoriei avute. 
Minerii, cadrele tehnice ale ex
ploatării știu toate acestea

BILANȚ RODNIC
la extracția cărbunelui

UN
PRIM

foarle bine și darea de scamă 
susținută de tov. ing. Constan
tin Moraru, directorul unității, 
n-a făcut decît să le eviden
țieze încă o dată realitatea. 
Tocmai de aceea, bazat pe ex
periența anului precedent, re- 
flectind asupra părților poziti
ve dar și a deficiențelor ce se 
mai manifestă, încă, în munca 
sa de zi cu zi, și pe care se 
cuvine să le lichideze cit mai 
grabnic, colectivul minei Ani
noasa, în frunte cu comuniștii, 
decis să înfăptuiască cu răs
pundere sporită sarcinile majo
re ale ultimului an al cinci
nalului actual, a chemat la în
trecere, într-un copleșitor con
sens unanim, toate unitățile 
similare din județ. Inițiativa e 
frumoasă, ea constituie o mare 
cinste, dar și obligă mult.

Acest dublu aspect al de
clanșării unei emulații pe care 
o întrezărim de pe acum pal
pitantă, rodnică, atocuprinzătoa- 
re, a fost reliefat cu prisosin
ță de participanții la discuții- 
In cuvinte bine cumpănite, dar

pătrunse firesc de căldura și 
emoția momentului deosebit pe 
care îl trăim, șefii de brigadă 
Dumitru Fulga, din partea fron- 
taliștilor, Nicolae Ilie, in nu
mele celor care lucrează în a- 
bataje cameră, prim-maistrul 
Nandra Ceuță, reprezentînd ra
ionul I de la zona II, și ingi
nerul Victor Ghioancă, șeful 
zonei I și-au exprimat sincera 
adeziune la chemare și, la rîn- 
dul lor, au lansat apeluri la în
trecere între colective, pe plan 
intern de astă dată. Exemplul 
le-a fost urmat de Liviu Io- 
van, șeful uneia dintre echi
pele de lăcătuși.

Atit aceștia, cit și alți vorbi
tori printre care amintim pe 
șefii de brigadă Aurel Cristea 
și Constantin Lăbușcă, inginerii 
Eugen Niță, șeful zonei a Il-a, 
Cornel Caprițescu, șeful secto
rului transport și Dan Cocotă, 
șeful serviciului aeraj și pro
tecția muncii, maiștrii Pavel 
Blaj, secretarul comitetului de 
partid al zonei I și Ivan Bado- 
vics, de la sectorul transport, 
dezbătînd cifrele de plan pe a- 
nul viitor, au relevat posibili
tățile certe ale transpunerii lor 
în viață. Ei au formulat pro
puneri constructive, subordona
te dorinței generale a colectivu
lui de a îmbunătăți activitatea 
minieră, de a înlătura cit mai 
urgent lipsurile care împiedică 
afirmarea deplină a rezervelor 
umane și tehnice existente aici.

La sfîrșitul dezbaterilor au 
mai luat cuvîntul tovarășii Ga
vrila David, președintele Consi
liului municipal al U.G.S.R., Io
sif Bîrsan, din partea Centralei 
cărbunelui, Her Dumitru, se
cretarul comitetului de partid 
al minei și Ștefan Cristea, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui, care au dat prețioase in
dicații pentru ca munca viitoa
re a colectivului, inițiatorul în
trecerii, să cîștige amploare și 
eficiență.

CHEMARE
către colectivele

exploatărilor miniere
din județul
Hunedoara

Sub îndemnul istoricelor 
hotăriri adoptate la cel de-al 
X-lea Congres al partidului 
și al indicațiilor recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R., repre
zentanții salariaților Exploa
tării miniere Aninoasa, întru
niți în adunarea generală de 
dezbatere a sarcinilor de 
plan pe anul 1970, după o te-

meinică analiză a posibilită
ților de care dispun, au a- 
ilresat tuturor salariaților de 
la unitățile carbonifere din 
județ următoarea chemare la 
întrecere pentru depășirea 
sarcinilor sporite de plan din 
ultimul an al cincinalului și 
care conține obiectivele :

După o evoluție promițătoare 
în prima decadă și unele incer
titudini in cea de-a doua, iată 
că realizările minelor Văii Jiului 
au urcat în ultimele zile ale lui 
ianuarie la cote ale vredniciei 
de natură să le aducă minerilor 
stimă și laude binemeritate. Mo
bilizate de sarcinile sporite ale 
ultimului an al cincinalului, co
lectivele miniere din bazin au 
valorificat tot ce avea mai buț^ 
potențialul lor tehnic și uman,'’ 
reușind să încheie primă lună 
din 1970 cu un bilanț întrutotul 
pozitiv. Au fost extrase peste 
planul primei luni 8 578 tone 
de cărbune. Meritoriu de con
semnat este totodată faptul că 
sporul de producție s-a obținut 
în principal pe seama creșterii 
productivității muncii cu 2,5 la 
sută peste prevederi, că s-a în
registrat în același timp o îm
bunătățire a calității cărbune
lui, lucru ce este reflectat și 
de reducerea conținutului de

Mina

Realizări în cifre și procente

+ tone față ,
de plan %

Lupeni -1- 4 931 103,4
Uricani + 1291 102,5
Aninoasa 4- 1 236 101,4
Dîlja + 385 101,0
Petrila + 385 100,4
Lonea + 309 - 100,3
Vulcan + 27 100,0
Paroșcni + 15 100,0
Centrala cărbunelui Petroșani 4? 8 578 101.4

cenușe al cărbunelui brut ex
tras cu 0,3 puncte sub norma 
admisă.

Participantele cu ponderea 
cea mai substanțială la succesele 
înregistrate pe bazin sînt, în 
ordine, minele Lupeni, Uricani, 
Aninoasa. Minerii din Lupeni o-

/•

de
încă 20 

apartamente 
la Lonea

• extragerea a 7 000 tone huilă energetică 
peste sarcina planificată;

• creșterea cu 5 la sută a vitezelor de avan
sare, preconizînd a se termina cu 3 luni înainte 
de termen lucrările de la circuitul puțului Sud 
și suitorul de aeraj din blocul I;

• depășirea cu 10 000 tone de cărbune a 
producției planificate în abatajele cu susținere 
metalică;

• mărirea indicelui de folosire a timpului 
de lucru cu 1,5 la sută față de realizările anu
lui 1969;

sută
sporirea productivității muncii cu 1,8 la 
față de nivelul planificat;

lei;
depășirea producției marfă cu 1 000 000

reducerea cu 0,1 puncte a conținutului de9

cenușă la cărbunele livrat;

© realizarea unor economii la prețul de cost 
de 300 000 lei la producția de cărbune, 500 000 
lei la lucrările de investiții și obținerea de be
neficii peste plan în valoare de 300 000 lei;

• reducerea cu 2,50 lei a cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă;

• scăderea consumului specific la lemnul de 
mină cu 0,3 mc 1 000 tone și la cherestea cu 
0,1 mc 1 000 tone;

• îmbunătățirea indicelui de utilizare a ma
șinilor de încărcat, cu 2 la sută.

Sub îndrumarea permanen
tă a organelor și organizații
lor de partid, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de Ia 
Exploatarea minieră Aninoa
sa iși propun să perfecțio
neze continuu formele de or
ganizare și conducere a pro-

ducției, valorificind cit mai 
mult resursele și rezervele de 
care dispun pentru creșterea 
eficienței întregii activități, 
pentru îndeplinirea cu cinste 
a prevederilor planului de 
stat pe anul 1970.

Lonea, colectivul gui
de șantiere Valea Jiu-

La 
pului 
lui al T.C.H. a terminat de 
curind, cu peste 25 de zile 
înainte de termenul planifi
cat, construcția blocului A 3 
cu 20 de apartamente.

Blocul de locuințe cu pa
tru etaje, așteaptă în aceste 
zile, efectuarea recepției.

Constructori 
fruntași

La Șantierul 17 construcții 
C. F. a avut loc recent, în
tr-un cadru festiv, acordarea 
insignelor de fruntași în în
trecerea socialistă pe anul 
1969, unui număr de 37 de 
salariați. Cu oceeași ocazie au 
fost desemnate brigăzile dul
gherului Constantin I’ctcu, be- 
tonistului Ilie Paraschiv și 
minerului Ion Necula, ca de
ținătoare a steagului de bri
găzi fruntașe pe șantier.

ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ 
în imagini și fapte

Orașul Alba Iulia iși va îmbogăți potențialul economic 
cu o nouă unitate industrială : Uzina de utilaje pentru in
dustria materialelor de construcții, a cărei investiție a foM 
aprobată recent. Această întreprindere va produce anual 
5 000 tone utilaje unicate și de seric mică, prototipuri de 
utilaje specifice, precum și 2 430 tone piese de schimb. Ea 
va intra în funcțiune, cu o primă capacitate de producție, 
in cursul anului viitor, iar integral pînă la finele anului 
1972. Construcția a fost încredințată spre execuție între
prinderii de specialitate din Cluj, aparținînd Ministerului 
Construcțiilor Industriale.

întreprinderea de comerț exterior „Chimimport" a livrat 
recent în Italia zeci de tone de acid azotic, produs al combi
natului chimic .Victoria". Pe baza unor noi contracte, se va 
exporta în Austria, R. F. a Germaniei și Suedia acid for
mic, produs de Uzina chimică din Copșa Mică și acid sali- 
cilic, produs de fabrica „Sinjeza" din Oradea.

La.rîndul ei, întreprinderea ,.Metalimport", in urma u- 
nor tranzacții încheiate de curind va livra in R. F. a Ger
maniei mii de tone profile de oțel. Printre noile contracte 
de import se află cele încheiate cu firma ,.Voest“ din Aus
tria pentru tablă de oțel aliat și cu firma ,.Marrel Freres" 
din Franța, pentru tablă aliată. Din Ungaria se va importa 
tablă decapată.

Prin intermediul întreprinderii ,Auto-Tractor“, vor fi 
importate din Uniunea Sovietică buldozere de diferite ti
puri.

Fier vechi colectat
peste plan

Continuare in pag. a 2-a.

<Dui uutt(u<-:

cupă locul fruntaș in întrece
rea pentru sporirea producției 
de cărbune avînd extrase peste 
planul lui ianuarie 4 931 tone, 
fiind urmați de minerii de

Iosif BALAN

Ședință de lucru în domeniul controlului geologic-minier
Ieri a început la Petroșani ședința de lucru 

a Direcțiunii generale de control geologic 
minier din cadrul Comitetului de Stat al 
Geologiei. Ședința are la ordinea de zi ana
liza îmbunătățirii activității de explorare a 
zăcămintelor, valorificarea de noi rezerve 
de substanță minerală utilă, desfășurarea a- 
vizărilor pentru preliminarele de producție 
anuale ale unităților productive etc.

In cadrul ședinței vor fi prezentate, de ase
menea, informări în legătură cu experiența 
dobîndită în activitatea de control geologic 
minier a altor țări.

La ședință participă șefii inspectoratelor 
miniere din întreaga țară precum și repre
zentanți ai Comitetului de Stat al Geologiei.

Lucrările ședinței continuă.

Serele și laboratorul Grădinii Botanice din Capitală, asi
gură plantelor tropicale căldura specifică dezvoltării lor.

Condițiile de climă asemănătoare cu cele de pe meleagu
rile de origină le fac să se dezvolte armonios și să producă 
flori și fructe care nu se deosebesc de celelalte. IN FOTO: Bo
tanistul V. Diaconescu controlează starea de sănătate a plan
telor carnivore.

municipală
„Optimiștii" la Petroșani

Marți, 10 februarie a. c., ansamblul de estradă „Opti
miștii" din București va prezenta, pe scena Casei de cultură 
din Petroșani, două spectacole. Primul la ora 17, iar al doi
lea la ora 20. E vorba de spectacolul de satiră și umor în 
două acte : „Eu, eu, eu și muzica". Iși dau concursul soliștii 
Anne-Marie Stratulat, Anatol Coca, Mihai Petcu, Margareta 
Barabaș și Eugen Machedon. Conducerea muzicală — Va- 
sile Snacoveanu, regia artistică — Traian Moraru.

Imbold în muncă,
mijloc de întărire

a simțului
de răspundere

contextulînscriindu-se în 
măsurilor luate de către condu
cerea de partid și de stat, pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al salariaților și, totodată, pen
tru o mai echilibrată aplicare a 
principiului socialist al repar
tiției după muncă, recenta hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri cu

privire la experimentarea nou
lui sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor în unitățile 
justiției, procuraturii șl arbitra
jului, aduce o serie de îmbună
tățiri latd de vechea așezare a 
remunerării personalului din a- 
ceste unități. Astfel, în locul 
grupelor de .vechime, noul sis-

Colectivul Grupului de co
lectare a fierului vechi de 
la Livezeni, și-a depășit sar
cinile de plan pe luna ianua
rie. Astfel, au fost colectate 
și livrate furnalelor, peste 
plan, 100 tone fier vechi și 
40 tone fontă.

La obținerea acestor rezul
tate, un aport prețios l-au 
adus exploatările miniere Lu
pani, Lonea, Aninoasa pre
cum și Uzina de utilaj mi
nier Petroșani.

J

@ SPORT : Masivul Paring a găzduit cam
pionatul național de schi al copiilor — probe 
alpine; K.O. în repriza a 13-a; Părerea lui Pele 
despre șansele echipei României în Mexic

® Comisiile de judecată pot contribui mai 
din plin la respectarea regulilor de conviețuire 
socială

® împărăția florilor

tem introduce criteriul gradații
lor, ceea ce permite o diferen
țiere mai echitabilă în cadrul 
aceleiași funcții, legînd in mod 
nemijlocit cîștigul de aptitudi
nile personale, de calitățile pro
fesionale ale angajatului. Pro
movarea la un salariu tarifar 
superior, pe baza gradațiilor, se 
va face din trei in trei ani și nu 
din cinci în cinci ani, ca în 
vechiul sistem bazat pe grupele 
de vechime.

Prin aceste 
stanțiale — în care accentul se 
pune pe meritul angajatului — 
cit și prinlr-o mai bună corelare 
a salariilor personalului de spe
cialitate din domeniul de mai 
sus, cu cele alo unor funcții si
milare, din alte ramuri de acti
vitate, noul sistem de salarizare 
și majorarea salariilor capătă 
valori noi și un profund ca
racter stimulativ, constituind 
prin aceasta un imbold real in 
muncă și un mijloc eficient 
pentru întărirea simțului de răs
pundere al celor chemați să 
vegheze la aplicarea strictă a 
legilor larii.

modificări sub-

Revelație

David MANIU,
Procuror șef al procuraturii 

locale Petroșani

m schimbat, deunăzi, 
la Lonea, cîteva vor
be cu maistrul mi
ner Vasile Lungu, 
care tocmai se pre
gătea să intre in 
mină cu schimbul lui 
Dumitru Boboc, din 
cadrul brigăzii con
duse de Traian Mol
nar, de la abatajul 
cameră nr. 75, din

zona I. La un moment dat, 
gindul lui, legat de modul 
exemplar in care acest co
lectiv iși realizează zi de zi, 
clipă de clipă sarcinile în
credințate, și-a aflat o expri
mare cit se poate de lapi
dară și, totodată, relevantă : 
„In această brigadă se dis
cută puțin, dar se trage 
fest..." Voiam ca afirmației, 
atit de măgulitoare la adresa 
ortacilor lui Molnar, să-i gă
sim acoperirea in faptă, „au
rul" strădaniilor conținute in- 
trinsa. Și am dat de acest 
„tezaur", pe care vom căuta,

in puține cuvinte, să vi-l dez
văluim.

...Se ataca aripa vestică a 
actualului front. Din cauza 
pachetului de roci din cul
cuș, instabile, frământate, cu 
mari rupturi, conținind in 
plus și apă în cantități con
siderabile, se abandonaseră 
metodele obișnuite. Extrage
rea, mai iutii, a fîșiei cen
trale sau a camerei de la a- 
coperiș, pe direcție, ar fi fă
cut imposibilă excavarea fi
nală a cărbunelui de la cul
cuș. Frontul ar fi fost dis
trus de presiunile excesive 
și de apa care pindea pe 
falie spațiul liber, spre a se 
năpusti... Minerii de aici au 
dovedit atunci că-s nu numai

harnici și price puți, ci și ho
tar iți, îndrăzneți tenace ciad 
situația o cere. Și au cute
zat să lovească ei primii, 
„dușmanul"... S-a înaintat 
chiar pe culcuș, sub „toren
tul" presiunilor și pericolul 
iminent -al viiturii apei... To
tul — așezarea cadrului de 
susținere, in special a tropă
itelor de pe vatră, să nu se 
afunde stilpii, înțepenirea 
grinzilor cu pene și stringă- 
tori, căptușirea — se executa 
cu o atenție, cu o migala ne
maipomenite. Frontul trebuia

Traian Ml LLEK

> Continuare in pag. a 2-a.
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POARTĂ
ORAȘULUI
M

cu un nou oraș 
aici primești cu buciuie sosirea 
celor dregi ori, toi aici, cu re
grete, ie desparți de ei. In ga- 
iS se adună și din quâ pl ă 
miile de lone de măi Iun, de 
alinw’nte, de pi ori” Industria
le. Aceasta e qaia p‘arta 
orașului Spre ca < SlStorul pe- 
tre ^nean de nilriă, pr....up it

de comandă liniile ferate dintre-a impresionat din- 
totdeauna gaia, 
orice gară. Atei, 
prntiu prima oa- 
Tî, Hei < unOșlințfJ

porțile statici Petroșani — Peș-
Icra Bolii și lscroni — cele din
gara propriu- zisă dinspre Pe-
rrila, dinspre Livezeni sau Lu-
peni.

Orice tren care intră sau

de grijile cotidiene, trece pe pa- 
Mirla inaitata deasupra lor 
18 linii de cale feral-i (el nici 
nu știe cite sini), ajunge la 
CB', de bilete si urca apoi In 
teen s.r-si ocupe locul. In com- 
parlimenl — cald, confort, la 
îiarul, i itrștc lără griji. Alții 
11 „pAzt'i*. au grija ca el c8- 
ÎMorul. să fie o .uită. să
ajunqă la timp in locul dorit, 
conform programului de mers 
al trenurile • să călătorească In 
deplin contort.

Aceeași grijă la scara res
pectivă și pe măsura lor — e 
purtată fiecărui gram dinlr-o 
marfa > i< are ar fi ea, ori de 
nn ‘ • nr veni si oriunde ar ple-
CO

Cine sini ci, feroviarii? Cum 
ac desfășoară munca lor, care 
Ic 'int ivit tic ularitătile ?

1» labirintul răspunsului la 
aceste întrebări, am căutat să 
■pMIrandem, conduși fiind de ing. 
Victor lloiu. șeful stației C.F.R. 
Petroșani și de ing. Vasile Chi- 
pej. adjunctul dînsului. Și acest 
labirint (și termenul nu e exa
gerat de loc) nu înseamnă azi 
doar multitudinea de linii fe

pleacă din Petroșani apare pe 
lumino-schcrnă. sub forma unei 
linii roșii în continuă mișcare. 
Pe aici, de la tablou, in 10--20 
de iccunde pot fi schimbate 
prin acționarea anumitor butoane 
cfleva macflze, de jos, de-a 
lungul liniilor excculindu-se ast
fel operațiile necesare unei ma
nevre. Astlel, doi oameni înlo
cuiesc munca a zeci de acari, 
execullndu-se operațiile respec
tive de 50 de ori mai repede 
ca înainte, in condițiile unei 
siguranțe a circulației mult spo
rite. Instalația nu execută co
menzile greșite. Siguranța cir
culației e deplin asigurată.

...Coborim un etaj in sala de 
relee situată in același turn do 
comandă. Grupate în rastele 
speciale releele selectează, pre
lucrează si transmit atît dalele 
provenite de jos de pe teren 
sus la tabloul de comandă cit 
și cele comand !<• de sus din 
sala de comandă jos pe teren. 
La întreținerea acestui „creier' 
lehnii Iu rea.-u oameni pricepuțl 
ca Afilon l'rsulescu. șeful sec
torului C.E.D. (centralizare elec- 
trodinamică, Ladislau Valzcg, 
Seraliin Bol qa.

întreaga activitate dinlr-o zi 
a sectorului de comandă alec- 
trodinamică se desfășoară lupă 
un program judicios stabilit în 
funcție de necesită . e de trans
port și de mersul trenurilor din

OMENI FAPTE
PE MAGISTRALELE —

rate care în stația Petroșani se 
Întinde peste 1 km lungime nu- 
BărÎBd în cele două grupe dis- 
tlx»c le — de călători și tehnică, 
mu de măiluri - peste 26 11- 
B»> (și cînd le gindești că în 
mod obișnuit trenurile de per
soane ocupă doar primele trei

acea zu Această programare se
face de către impiegații de
mișcare programatori ca Ion
Boldiră și Victor Maioru.

...Am coborît din turnul de

linii ale stației !). Azi mai exis
tă un labirint, ud microuniversx 
— cel al semnalelor și impulsu
rilor electromagnetice, al circu
itelor electrice, ai miilor de 
relee, de transformatori, de be- 
culețe colorate.

„Dincolo de gara de călători, 
dincolo și de magazia de tran
zit, sc află „creierul" electro
magnetic al stației C.F.R. Petro
șani — blocul de comandă. Sus, 
de la înălțimea turnului de co
mandă, spre dreapta pină in 
grupa (qara) de călători și spre 
stingă pină în grupa tehnică, 
liniile, șirurile de vagoane ce 
staționează, garniturile aflate 

manc-vră se văd ca-n palmă
Intrăm in vorbă cu cei doi 

impiegat) de mișcare — dîspo- 
zitori pe tare i-am găsit lucrind 
aid Constantin Mirescu și Va
lentin Mindruța. In fața lor, un 
panou metalic înalt de peste 
2,0 metri și cam tot atil de lat. 
In forma unui dulap metalic — 
panoul central de comanda. La 
scară miniaturală e figurată pe 
el întreaqa secție C.F.R. Petro
șani de la Peștera Bolii 
pină la lscroni, u toate trasee
le, materializate prin lișii în
guste luminoase, de cițiva mili
metri. Sini expuse pe panoul

comandă. Jos aceeași forfotă 
deosebită. Se descarcă ori se 
încarcă vagoane, se manevrează 
și se formează trenuri, garni
turi. Formarea la timp și In 
condiții corespunzătoare a unui 
tren cu vagoanele din cuprinsul 
său încărcate la capacitate, în- 
tr-o formă reglementară, toate 
fiind grupate pe destinații înlr-o 
ordine logică în cuprinsul tre
nului nu e o treabă de loc u- 
șoară Aici muncesc sabotări, 
dc'l. gători de cuple, frînari ma- 
nevranti la frînă și strîns de 
cuple conduși de șeful de ma
nevră, cîl și cei care iau în pri
mire fiecare tren ce Intră în 
stație; lăcătușii, magazionerii 
de tranzit. scriitorii de vagoane 
și manevranți conduși de im- 
pienati de mișcare.

Macazele nu se mai întorc 
cu mina nici aici la manevrarea 
în gară a trenurilor. Este așa 
numita masa de mane\ ră — un 
panou de comandă la o scară 
redusă — și coloane de mane
vră care sînt legate de tabloul 
central de comandă al stației, 
dar care de requlă sînt condu
se independent de el deși pot 
fi conduse și centralizat. Prin 
a. tionarea unor butoane, acele 
macazelor sînt comandate, șl 
aici, de la distanță pe cale e- 
leclromaqnclică.

Și toate aceste „secvențe* 
feroviare ce se desfășoară Intr-o 
tură în care se formează, plea
că și vin zilnic zeci de trenuri 
de călători ori de marfă le co
ordonează impiegații de mișcare, 
fiecare în sectorul său: la
turnul de comandă (dispozitori 
și programatori) la peronul de 
călători, la manevre in dilerile 
sectoare — îd gara de călători, 
în grupa tehnică și la Pelrila.

Desigur, ca element direct co
ordonator al tuturor, este impie
gatul de mișcare — șef de tură 
care răspunde, îndruma întreaga 
activitate din tura ce-o condu
ce.

Munca feroviarilor stației 
C.F.R. e strîns corelată cu .con
frații" lor din cadrul complexu
lui C.F.R. — Petroșani : de la 
depoul de locomotive, secția 
L 4 de întreținere a caii, ate
lierul de zODă, revizia de va
goane, sectorul T.T.R., electric, 
semnalizare-centralizare și sec
torul comercial. Peste lot inlîl- 
nești aceiași oameni conștiin
cioși, judicios organizați cu de
plină responsabilitate profesio
nală și civilă care alălurindu-se 
umăr la umăr au obținui pină 
acum frumoase succese...

Buchet 
de 

succese 
Indicatori 
depășiți

Colectivul stație» C.F.R. 
I.upeni (șeful stației - Marin 
Ba Insa), sc prezintă la sărbă
toarea Zilei ceferiștilor cu 
indicatorii de plan realizați 
și depășiți. Pe luna ianuarie, 
bunăoară, la regularitatea cir
culației planul a fost realizat 
in proporție de 100 la sută, 
la osii incărcate-descărcate 
de 102 la sută iar la sarcina 
statică de 100.8 la sută. Pla
nul de marșrutizare atit in 
luna trecută cit și în februa
rie pină in prezent a fost 
realizat integral, trenurile 
marșrută cu cărbune pentru 
C. S. Hunedoara fiind com
plet utilizate.

S-au evidențiat in îndepli
nirea sarcinilor de transport 
integrat și-n condiții de sigu
ranță mărită turele conduse 
de impiegații de mișcare 
Alexandru Olah și Liviu 
Henciu. iar de la revizia de 
vagoane turele conduse de 
lăcătușii de revizie loan Mar- 
cu și Marin Crețu.

2 600
vagoane 
mărfuri

Rezultate bune au obținut 
și ceferiștii stației Vulcan 
(șef stație Nicolae llațegan) 
în realizarea planului de tran
sport și asigurarea descăr
cării la timp a materialelor 
pentru minele Vulcan și Paro- 
șeni și pentru șantierele de 
construcții din localitate, a 
cărbunelui pentru termocen
trala Paroșeni. In luna ia
nuarie au fost descărcate 1 800 
vagoane cu mărfuri pentru 
diferiți destinatari iar in 
februarie 800 vagoane numai 
pină in prezent. Au fost în
depliniți integral toți indi
catorii de plan pe luna tre
cută : încărcarea statică s-a 
realizat in proporție de 14,6 
tone pe osie, iar staționarea 
vagoanelor la încărcare-des- 
cărcarc a fost redusă de la 
16 ore cit prevede planul 
la 10,40 ore.

Toate cele trei ture de ser
viciu conduse de impiegații 
de mișcare Simion Ihtsanu, 
Gheorghe Stamatoiu ș» Ion 
Robotă, au meritul p. icipal 
în succesele cu care stația 
\ ulcan cinstește Ziua ceferiș
tilor.

Iosif BĂLAN
Ion MÂRGINEANU

Blocul de comandă din turnul de comandă (stația C. F. R. Petroșani)

Acarul principal Vasile Po
pescu la masa de manevră, ma
nipulează cu siguranță maca- 
zele pentru compunerea și 
descompunerea trenurilor, re- 
ducind procesul tehnologic al 
acestora cu 10—13 minute

Operatorul programator din 
stația C.F.R. Petroșani — se
cretarul organizației de bază 
nr. 2, Ion Boldura, se si
tuează in frunte.i comuniștilor 
in achitarea sarcinilor de 
plan, programind la timp 
și în bună siguranță trenu
rile1.

Ion Botner — impiegat de 
mișcare, conduce circulația tre
nurilor și manevrelor în sta
ția Petroșani, grupul tehnic, și 
stația Livezeni de la postul 
central — cabina turn Petro
șani — călători.

Impiegatul de mișcare Viorel 
Jecan, locțiitorul secretarului 
organizației de bază nr. 2. Ca 
dispozitor I, conduce activitatea 
de circulație a trenurilor și 
efectuarea manevrelor in Pe
troșani — călători cu prompti
tudine, alegind soluțiile cele 
mai bune și fără abateri.

Ion Garrea, magazioner >• • 
mercial, pi unește și eliberează 
transput tul la trenurile de ' ă 
lâtori bagaje și mesagerii. Este 
fruntaș in întrecerea socialistă 
de 5 ani consecutiv. In 1965 a 
depășit planul cu 0.2 la sulă, 
iar in luna ianuarie 1970 a avut 
o depășite dc 0,5 la sulă.

BUCURIA DATORIEI ÎMPLINITE

LA SECJIA L 4 
PETROȘANI

Prezeuți în avintul general ce domină în aceste zile uni
tățile C.F.R. in vederea realizării sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate in întrecerea socialistă, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din cadrul Secției L 4 au depășit 
planul de producție pe luna ianuarie cu 2,5 la sută, al pro
ductivității muncii cu 3 la sută. S-au realizat și economii la 
prețul de cost in valoare de 50 000 lei

In activitatea dc întreținere a liniilor s-au evidențiat 
colectivele de muncă ale Districtelor L nr. 2 Subcetate și 
nr. 5 Petroșani, conduse de comuniștii loan Băcanu, respec
tiv, Marin Dobre.

Ajuns Iu ziuă prin zeci 
de albii lăiule in miezul 
adincului de mina dibace 
a minerilor, cărbunele, 
pentru „inlrumuscțare", 
ia drumul preparuliilor. 
Înnobilat, dezvelit de du
hul beznei și-a șistului, 
dc aici, cu adevărat dia
mant negru, iluviul ne
gi u iși începe adevărat i 
viață, revăisarea către 
miile de guri de Ioc me
reu ilăminde, mereu ne
sătule, risipite de-a lun
gul și de-a latul țârii. 
Revărsarea, murmurele 
și vuietele ei, această u- 
riașu energie incutușaiu 
încă in sclipălul cu iri
zații de beznă și adine 
este dirijată de ceferiști 
ca de niște adevurați 
mari maeștri.

Incârbat in vagoane, 
poate cu regretul des
părțirii de cei care i-au 
dat cu adevărat \ ia[u, 
de mineri și preparatori, 
Insolit în noua albie dc 
ceferiști, cărbunele iese 
în lume prin cele două 
porii ale Văii Jiului - - 
de nord, către Simeriu, 
și mai departe, dc sud, 
către foșnetul Bărăganu
lui. Trecînd prin aceste 
două por/i ca pe sub niș
te arcuri de triumi, tre
nurile încărcate cu bo
găția adincului acestui 
coif dc /ară, pur tind cu 
ele, de ce nu ?, semelia 
Patingului, tăria mineru
lui, după zile șl nopți 
ajung la furnalele din 
Hunedoara și Căluți, ia

termocentralele de la 
Mintia, Sulghiol și Dui- 
ceșli, pe alte văi, printre 
uiți munți unde mocâ- 
nițele transportă gî fiind 
sud greutatea rodului, 
aurui \ crde al pădurilor, 
la Turda, Reșița și Ga
lați. Și aici, înainte ne 
a se dărui probei focu
lui, cu siguranța că 
transmite uii „Noroc 
bun" metalurgișlilor și 
forestierilor, ofelarilor și 
energelicienilor din par
tea harnicilor mineri ai 
\ aii Jiului. Ceferiștii 
zimbesc și ei mulțumiți 
de bucuria datoriei îm
plinite.

Privesc de multe uri 
de pe pasarelă, liniile de 
fier ale Pelroșaniului. 
Și-mi place că fiecare li

nie înseamnă un drum 
pe care cărbunele ia 
drumul țării. Poate nu 
știați că, zilnic, aproape 
25 U0U lone de cărbune 
încurcai în peste 3 700 
de vagoane, pleacă la 
dilerile ore din stația 
Petroșani. Și, cele 112 
trenuri de marfă ori de 
persoane, vin și pleacă 
din Vale îndrumate ori 
călăuzite cu siguranfă și 
pricepere de acei cărora 
toți le spunem ceferiști, 
încercăm în rindurile ce 
urmează să amintim cî- 
teva nume. Desigur, lista 
la adevărata ei valoare 
ar fi mult mai mare. Dar, 
în ce ne privește, spațiul 
rămine spațiu strict di
mensionat. Valentin Min- 
rlrulă, impiegat de miș

cate, Ion Boldura, opera
tor programator, Mihai 
Botner, impiegat dispo
zitor, Dumitru Murăref, 
Ion Ploca, Ion David, 
Serghei Voica, mane- 
vranți, Sabin Enășescu, 
șei tură, sînt doar cîte- 
va nume care asigură 
revărsarea fluviului de 
diamante negre către 
toate colțurile țării.

Cile n-ur ti de spus 
în ce-i privește pe cefe
riști. Faptele lor de fie
care zi, multe și de mul
te ori neobișnuite ii re
comandă deplin cu pe 
nișle oameni minunai i. 
Și cu ce alt lei mai iru- 
mos, mai deosebit s-a» 
putea minări cineva de 
ziua lui?

R. S.

GLASUL ROȚILOR DE TREN
In fiecare casa de ceferist 

murmură, de nimeni șliul, gla
sul roților dc tren. E un cîntec 
vesel, un cîntec nou, al cărui 
ecou străbate de peste 25 de 
ani viața îndestulată a acestui 
puternic detașament de oșteni 
pe căile ierale ale patriei. Des
pre intensitatea acestui ecou ar 
putea vorbi moi bine acarul 
principal Augustin Oiaru, ins
tructorul de stație Linii Stanca, 
șeiul de tură Sabin Enă
șescu, caic au cunoscut și 
realitățile de pe „linia cealal
tă" înainte de 23 August 
194-1. Dai cu toții prefera să 
nu-și mai leamintească de a<.e- 

K le zile, >ă nu sc-ntrisleze la 
glnuurî de demult. Ei sînt mul
țumiți de zilele acestea, cînd 
ceferiștii, luolaltu cu toți oa
menii muncn din țara noastră, 
duc o viață nouă, lipsita de 
griji și de ne. oi. Această viață 
pulsează in lin arc < asă, in f il
mul acela sacadai al roților de

tren. O simt deopotrivă părinții 
și copiii. Și in ea se integrează 
ca un perpetuum mobile glasul 
roților de tren. Dimineața suu 
noaptea, cind iși termina pro
gramul de lucru,-mecanicul dic- 
selist Aurel Marcu este însoțit 
spre locuința sa personala, cons
truită cu ajutor de la stat, de a- 
cel glas, devenit atit de lunn- 
Jiar, al roților de tren. Acela?! 
glas, mesager de viață nouă, il 
întovărășește in druniui spre 
casa proprie clin lscroni ?i pe 
lochislul Ion Girgă. Chiar ?i a- 
lunci cmd este la colanul auto
turismului SdU „Duela i IUU", 
mecanicului dieseiisl Miliai Cuțu- 
reanu ii stăruie in urechi gla
sul roților dc ‘.ren. Acasa, me
canicul di< t îisl loan Ddv. .H i 
se ia de treburile gospodari”, 
se joacă cu copiii, îi ajută la 
lecții, urmăresc împr "iu pio- 
gramele la radio cju la tele
vizor, dar gindiirilc- îi zboară 
cel mai adesea la locomotiva

lui, mai îniîi cu abur și acum 
Diesel, cu care se inlovăiă^cșle 
de mulți ani pe drumurile de 
fier ale țarii. Peste puțin timp 
el va cobori scările locomoti
vei și va urca la volanul auto
turismului, pentru a cunoaște 
țara ,..ai la pas. Cîți kilometri 
au făcut mecanicii loan Das- 
călu, loan firea sau ajutorul 
mecanic luliu Gruber cu loco
motivele pe care lucrează, c 
greu de precizat. Ceea ce este 
ușor de linul minte sini satis
facțiile | care le-au acul in 
muncă și in viața p. rsonală.

Dospi e munca și viața c efo
ri ?Uloi peti ;.,i.h . ingineidl 
Victor lloiu, șeful stației C.F.R. 
Petroșani vorbește cu plăcere, 
ar. cuvinte de uoreii-'v și de 
mulțumire. O in m- pa.'te a ce- 
1 rișlih i ’■ u in apartamen
te moderne, sc bucură din plin 
de leali/urik- fi .pinuhii nostru, 
j ' . ui )a i me și-Ou udus o 
nioJcslCi contribuție și ei, acești

oameni ai drumurilor de fior. 
Ceferiștii pctroșăoeni au la dis
poziție o cantină, un club, o 
bibliotecă, un dispensar medical, 
material și echipament sportiv 
Copiii lor învață în școlile d” 
toate gradele ale orașului sau 
în institute de învăț&mînl supe
rior din alte orașe ale țării. 
Viața ceteriștilor se integrează 
în viața liberă și fericită a în
tregii noastre țări. După ore 
de muncă încordată impiegații 
de mișcare dispozitori Valentin 
Mindruța, Constantin Mirescu, 
Viorel Jecan, loan Botner șl 
mulți alți ceferiști se întorc 
în apartamentele lor^confortabi- 
le unde nu duc lipsă de nimic. 
Mai tinerii Coslică Bălan, Pa
vel Cincora, Gheorghe Popescu, 
penii u a cita doar cîteva nume, 
au și alte qriji ? Sînt mîndri de 
profesiunea lor de ceferist, le 
place munca, dar le place și 
învățătura. După orele de pro

gram, urmează liceul seral dîn 
Petroșani. Simt cum se comple
tează', cum cresc. Simt acel sen
timent al pasiunii pentru pro
fesie, acel sentiment al priete
niei cu alîția oameni ne» unos- 
cuți care circulă zilni -.u tre
nul, simt acel sentiment al da
toriei împlinite. Aceleași senti
mente le încearcă zilnic șl 
șeiii de tren Vklor Suciu și 
Ion Busă, frînarii Silvestru Va- 
silcoiu, Gheorghe Coșereanu șl 
Cornel Șlclănescu, conductorii 
de bilete ion Bușoi și Giiyore 
Truic. Iar in aceste sentimente 
stăruie ca un leit-moitiv, glasul 
roților de tren, qlas ce cîntS 
viața nouă și lericilă u acestor 
oameni care, din noapte-n zi și 
din zi în noapte, pe vreme bună 
sau rea, stau de veghe neclln- 
liți la traficul feroviar.

Glasul roților de tren cînlă 
viața nouă.

Dumitru GHEONEA

GINTĂ VIATĂ NOUĂ
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mum și „muni
+ Urmare din po$- /

, orbite ale minerilm, 
din mulțimea celui care se 
nclrec in fiecare in lic- 
cnic schimb. Brigada condu
sa de Ghcrghe Lițcan de la 

D v|.\. u reușii In primele 
rile ale acestei luni să nb|j- 
nă - înaintare de 34 metri 
.1 o-deria Iransx ersală ’ir. 5 
v. .‘-'in nl viitoarei mi-
•' llurbâleni. De unde se ve- 

minerii edeme- 
lâriti mai mult

ca alicind să lai? la x re mc 
albia \ dloru/ui a'hienl Băf- 
hăteni. a uriașului fim iu dc 
cărbune al Văii Jiului. în a- 
celosi ritm a lucrai si briga
da de pregătiri condusă de 
Amicei Cox aci de la mina 
Petrila care este pusă pe 
apte mari: să termine cu 20

ie Ircaba 
acului sini

de zile mai devreme pregăti 
rea abatajului 2 vest, blocul 1.

Constructorii sc parc că 
ț.i-au revenit lotuși din lelor- 
gic și au apăsat mai cu nă
dejde pc acceleratorul rit mu
țiți de lucru. Si asia, deoare
ce obiectivele prcyă/ulc In 
planul acestui an, nu trebuie 
să șuiere nici o amînaic. Asf- 
leL la Corocști sc trage buc 
pentru terminarea labrkii dc 
brichete. Pinti in ziua recep
ției obiectivului amintii, la 
T.G.M.M. nu se mai prea vor- 
beste despre altceva. Deși 
intre noi lie vorba ar mai II

la lupcni. Iimdatia blocu
lui R 11 a lost trasată și au 
Incavi! săpăturile, unde cx- 
cax alorlsiul Gheorghe Pclri- 
șor isi clalea.â măiestria. IL°- 
cul B 2—2, din cai Herul A- 
eroporl Petroșani, a a/uns în 
stadiul finisajului. Accelera
rea ritmului constructorilor 
trebuie oricum să de\ ină o 
realitate « ’ilci. Altlel, nici 
In februarie, constructorii nu 
vor puica să se laude.

titularii n-au gtisil cea mai 
bună relelti de iahticare a 
u.nci puni dc cea mai bună 
caUtale. Vinovală-i cînd apa, 
clnd făina, cînd moara I 
nu lie oare pc undeva 
vreo altă hibă ? C.â prea de 
multe ori ptinea-i palidă și 
nu o dală ne mai face și 
surprize, ascun/înd sub coajă 
ba cilc-un cui, ba capele dc 
sfoară și țigări, care sinceri 
să fim nu-s urca comestibile.

...Și cile nu s-au mai înlim- 
Dlal în această săDtâminâ... 
Au continuat cu intensitate 
sj mai ales cu folos adunările 
generate ale salaria|i)or de 
ia unitâțile economice din 
Valea Jiului.

MONOLITUL
lună a fabricii de brichete nu 
se ridică nici o problemă ? 
(numai la prețul de cost, s-a 
înregistrat o pierdere de 20 
Ia sută față dc prevederile anu
ale). De fapt, nici in angaja
mentul șantierului nu sc speci
fică nimic în ce privește acest 
important obiectiv din circui
t'd economic al Văii Jiului și 
al județului.

Participarea restrinsă la dez
bateri a masei de salariați ates
tă că la șantierul Valea Jiului 
al T.CM.M. trebuie să sc mun
cească ’ .ii mult pentru sudarea 
internă a întregului colectiv ; 
pentru apropierea (Ia propriu 
și la figurat) mai pronunțată, 
vizibilă, a factorilor dc con
ducere — de la toate nivelele 
șantierului — de masa de mun
citori : pentru rezolvarea cu 
mai mult simț de răspundere 
s problemelor personale, a do
leanțelor muncitorilor ; pentru 
cunoașterea directă și implicit 
de asigurare, mai operativă, pe 
„fază", a condițiilor dc muncă 
și viață a întregului colectiv.

Cei care au luat cuvintul 
au reliefat — totuși — în cu- 
vîptul lor. probleme, in gene
ral. majore, venind cu pro
puneri concrete de îmbunătățire 
» activității de pînă acum, lu- 
indn-și angajamente de înde
plinire cu succes a sarcinilor 
pe care le au.

Șeful lotului Vulcan. Octavian 
ispas, a reliefat cîteva dintre 
cauzele răminerilor in urmă, 
propunind in scopul înlăturării 
lor. folosirea la capacitate a 
Stației de betoane, redeschide
rea liniei de garaj. A fost ară
tată necesitatea de a sc îmbu
nătăți aprovizionarea locurilor

de muncă cu materiale, a 
tării problemelor de protecție 
a muncă cu mai mult simț de 
răspundere (Gheorghe Ilaș, Ion 
Tufiș. Pavel Balaite), a folosirii 
mai judicioase a timpului de 
lucru (Tudor I-lorca. Constantin 
Rotescu), a organizării mai ju
dicioase la punctele de lucru 
(Paul Barcan) și a îmbunătă
țirii condițiilor dc viață a 
muncitorilor (Toma Turcu). S-au 
expus păreri privind existența 
a numeroase rezerve la inde- 
mîna colectivului de pe șan
tiere pentru reducerea cheltu
ielilor neproductive, a îmbună
tățirii în toate verigile sale a 
sistemului de aprovizionare 
(Adrian Bejan), și de organiza
re prin creșterea răspunderii 
șefilor de lot și a maiștrilor 
(Constantin Rotescu. Vasile 
Bord ea).

Despre sarcinile comune 
stau in fața constructorului, 
beneficiarului și a Băncii dc in
vestiții au vorbit și inginerul șef 
al T.C.M.M., Ion Vlad, ingine
rul șef al șantierului Valea Jiu
lui al T.C.M.M. Virgil Toodo- 
rescu, inginerul șef al C.C.P. 
Gheorghe Davidescu și Nicolae 
Cerbu de la filiala Băncii dc 
invdStiții.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tov. Lazăr David, 
secretar al Comitetului județean 
de partid, care a dat prețioa
se îndrumări pentru lichidarea 
deficiențelor care mai există 
in activitatea constructorilor 
pentru a atinge încă din acest 
• m un inalt grad de eficiență 
in muncă la nivelul sarcinilor 
care le stau în față în constru
irea în termen, in bune condi- 
țiuni și la un preț de cost scă
zut a obiectivelor industrial- 
miniere de suprafață.

Ieri, temperatura maximă a 
acrului la Petroșani a fost 
de plus 8 grade, iar minima 
de minus 2 grade.

Să
5/

Prof. Ironim MUNTEANU
Liceul Petroșani

@ Turneul internațional de fotbal dc la Montevideo a 
fost ciștigat de echipa Nacional Montevideo, care a totali
zat 3 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat echipele 
Dynamo Zagreb — 2 puncte Penarol — 1 punct și Inde- 
pendiente — 0 puncte. In ultimul meci al competiției, Dy-

■g-tt. namo -Zagreb’ a terminat la egalitate : 2—2 (2—2) cu Na- 
SV cional.

R 
T

Cullutal vorbind n-au 
■ ine știr re acțiuni Cel 
lin dc la cluburi n-avem 
o jlifc deosebită. Să tic oare 
acțiunile lor secrete ? Cine 
știe. Teatrul de slal Valea 
Jiului in turneu cu piesa Jur 
Ibsen „Constructorul Solness* 
se vede că arc priză. Lauda 
sc cm inc desigur actorilor 
care i au dai \ia|ă. Și ce 
pitit ui este cînd izblndcștl. 
Nu-i așa? Poale? Oare?

Ieri la Brașov, Victoria lla- 
riton și Gheorghe Kolopacs 
au intrat cum s-nr zice in le
pra concursului. Finala pe fa
rd a „Săniuței dc argint" și-a 
deschis porfilc. Numai dc-ar 
trece cu bine și reprezenlan- 
fii noștri prin ele. Dar cp 
mai. Citind ziarele de mar/i 
M'li alia mai multe.

Uitasem ceva. Studenții au 
răril-n de-a binelea cu calc- 
barul. Se vede că-s în plină 
bătălie cu examenele și mal 
ales... că au un club al lor. 
Și nu-i rău de loc. Pe cui înd 
deci, vacantă plăcută. Și mai 
ales lipsită dc coșmarul res
tantelor.

Și acum ceva și despre fot
bal. Fotbaliștii Științei se stră
duiesc să Înscrie cil mai mul
te goluri 1n poarta examene
lor. Jiul a Învins cu 1—0 la 
.Sibiu. Azi /oacti la Craiova 
cu „U". Rugbișlii, în grăma
dă ordonată, sc-ntrec In a 
lua cit moi multe examene.

Dar săplămina viitoare ba
te la ușă. Ca de obicei prin 
surprindere. Nici nu știi cum 
trec zilele de luni pînă sim- 
Mtă. Deci, la revedere pe 
duminica viitoare. Dacă auziți 
ceva deosebit, scrieți-ne. Că 
multe se-ntimplă de-a lungul 
celor două Jiuri.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme frumoa
să, cu cer variabil. Tempera
tura în ușoară scădere.

TUTU MAIOR
lie personalități dinamice, 
dori înflăcărați in cullu-, 
'monetised s-au perindat, 

dar foarle puțini și-au modelai 
figura în maniera lui Titu Ma- 
ioreseu (de la a cărui naștere 
se împlinesc, la 15 februarie, 
130 de ani).

Prestigiul personal timpuriu, 
consecvența, demnitatea, bu
nul guși, talentul sini elemen
tele unui seducător portret 
peren prin timp, dale ale unei 
vocații nedezmințite, probate 
de o activitate pilduitoare, de 
o operă cu infinite rezonanțe 
in contemporaneitatea noastră.

Figura sa de conducător și 
ferment spiritual în epoca de 
formare a culturii noastre mai 
noi e pregnantă. Risipii * în 
multe tarîmuri (în unele, re
zultatele sini neacceptabile 
astăzi in totalitatea lor ),• filo
zofie, estetică, critică literara, 
ideologic și politică, logică, 
filologic, drept, Titu Maiorescu 
5-a dăruit cu generozitate 
cauzelor bune și pasiunii de
zinteresate de a sluji ideca.

(830 l)E AM DE LA NAȘTERE»
Natură echilibrat»», judicioa

să, Iilu Maiorescu a deliberat 
înainte dc a înfăptui, s-a con
dus după lumina spiritului. In 
cultura noastră are marele rcl 
de a fi trasa! un drum, de a 
fi indicat hotare de desțelenit, 
de a fi limpezit neînțelegeri.

Efervescenței romantice i-a 
substituit temperarea clasică, 
necesară culturii noastre tine
re. A fost un înfăptuitor, un 
spirit catalizator, un legiuitor. 
Titu Mai or eseu a introdus în 
cultura românească „starea 
de spirit dc criticism" (T. Via- 
nu). Paradoxal, acest mare in
telectual cu figură olimpiană, 
cu ținută morganatică, distan
tă. chiar aristocratică, a des
chis drumul „ruralilor" in lite
ratură, a intuit că poarta 11- 
niversalilății o girează indivi
dualitatea etnică, specific na
țională.

Pentru Maiorescu, estetician 
de sorginte hegeliană, frumo
sul era ideea transpusă in ma-

terial sensibil rar condiția 
iei era ridicarea in sfera 
ți unii ideale.

Aria aduce purificarea,
oiștea sufletului (diminuarea 
egoismului), ceea ce egala cu 
fericirea pentru Titu Maiores
cu. Rațiunea dc a fi a artei 
este ni .ralitalea. Cu astfel de 
principii, in care esteticul pre
vala asupra eticului. Titu Ma
iorescu a exercitat o nobilă 

a efectuai 
probitate 

feno- 
cauterizat 
un „nu" 
artistice 

care invadaseră peisajul lite
rar, a încurajat „direcția 
nouă", adevărata renaștere în 
poezia și proza românească 
a timpului, a curățat drumul 
pentru ..marii noștri clasici - 
M. Eminescu, L Creanga, LL. 
Caragiale, s-a entuziasmat In 
fa|a literaturii populare, a în
curajai „realismul popular" f:i

a exercitat 
acțiune culturala, 
cu o remarcabilă 
profesională evaluarea 
menului. literar, a 
insanitățile, a spus 
ferm mediocrităților

Colecția Samuel Beckett

0
tJ'

Cea mai marc colecție existentă de autografe, manuscri
se și prime ediții ale Iui Samuel Beckett, laureat al pre
miului Nobel pentru literatură, a fost vîndutâ, la un preț 
încă necunoscut, Universității McMaster din Hamilton, Ca
nada. Colecția, proprietatea directorului Muzeului Voltaire 
din Geneva, Theodore Bestermann, cuprinde 800 de piese, 
printre care prime ediții ale marelui scriitor, în diferite 
limbi străine. Bestermann a început să colecționeze manu
scrise ale Iui Beckett încă din anul 1929. EI a declarat că 
a luat liotărîrea dc a vinde colecția sa după ce Iui Beckett 
i s-a decernat premiul Nobel, deoarece, dat fiind interesul 
deosebit față dc lucrările 
neputință să-și menține în

tub de stricnina, in loc de unul 
de aspirină. Imediat el se nă
pusti afară din farmacie și reu
și să-l ajungă pe client.

— „Oh, mulțumesc cerului", 
exclamă farmacistul. ,Mă te
meam că n-o să vă mai găsesc. 
V-am vindut din greșală stric- 
nină în loc de aspirină, 
stricnina, după cum știți 
du., costă cu 400 de lire 
niulC.

Semnele 
de carte

Conducătoarea unei biblio
teci de împrumut din Helsinki 
a găsit în decurs de trei luni, 
în cărțile înapoiate de cititori, 
următoarele semne dc carte 
uitate de clienți: o felie de 
slănină, o lamă de ras, un plas
ture, 11 cărți de joc, două rol- 
filme developate, 23 de scri
sori, 5 fotografii, 6 ordine de 
plată, o bancnotă și o hotărîre 
de divorț — ultima, bineînțeles, 
între filele unui roman 
dragoste.

Un băiețel din Amsterdam

RECLAMA

VĂZUTE
DE OCHI

Cu laticu, pe strada mare—

S. U. A.

de

a 
„bărbierit" numeroși cactuși din 
casa părintească cu aparatul 
electric de ras al tatălui său. 
Necazul acestuia a fost cit de 
cit compensat de firma pro
ducătoare a aparatului : ea i-a 
oferit cactuși... nebărbieriți în 
locul celor maltratați de băie
țel, iar acestuia din urmă un 
onorar, pentru cuvintele adău
gate la literatura de reclamă 
care însoțește aparatele de băr
bierit : „Experimentat și veri
ficat pe cactuși".

STRĂINI
Lotuința-lortăreață
Cu 20 de ani in urmi cu- 
ipeanul care călca pentru 

prima oară pe păniintul Ame- 
ricii era impresionat, înain
te de toate, de încrederea cu 
care oamenii erau intimpinați
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Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru c- 
levi.
Matineu duminical. 
Ora satului.
Concert simfonic. 
Dc strajă patriei. 
Emisiune in limba ma 
ghiară.
Deschiderea emisiunii 
de după amiază. Film 
.«■rial : „Kîul întunecat", 
Realitatea ilustrată. 
Telejurnalul de seară.

19,15 „Cite flori pe Iza-n sus". 
„Treapta a treia”. Re
portaj despre dezvolta
rea căilor ferate.
Film artistic : „lin stru
gure în soare". 
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul dc noapte. 
Campionatul mondial
de schi : Sărituri de la 
trambulina mijlocie.

proza, a teoretizai 
viabilă in proză „romanul 
popular și social".

Pretinzînd armonizarea „for
mei cu fondul", inaugurind 
spiritul critic spre a arunca 
..in lături" lormele goale ale 
civilizației, descăttișind critica 
dc conslrîngerile externe, Titu 
Maiorescu a fost și un temut 
polemist care a înfierat ..be
ția de cuvinte".

Orientind limba literară cu 
un superior simț spre izvoa
rele ei reale, spre graiul viu. 
popular a creat însuși un stil 
de maximă conciziune și ex
presivitate.

Stilul criticii maiorescicne 
are limpezimea apei de mun
te. Lapidar și sobru, aforistic 
și expresiv, cristalin și etern, 
cu vigoare și proprietate. „Lu
crarea la care a supus graiul 
nostru nu a fost cu nimic mai 
prejos de aceea a iui Mihai 
Eminescu" (Tudor Vianu).

Excepție
După ce am aflat despre 

lapla de curaj și umanism a 
celor trei tineri care au sal
vat viețile unor turiste im
prudente în masivul Sir. 
ja, iată un caz situat la ex
trema opusă. In seara zilei de 
31 ianuarie, trei copii din cla
sa a Vll-a au lost pofliti a- 
lară din cabana Rusu de că
tre responsabilul Cernăianu, 
pe motiv că nu mai sînt lo
curi in cabană. Copiii au gă
sit in apropiere o slină pă
răsită unde au petrecut noap
tea.

Cabanierul o fi avind legi 
le lui ? O fi vorba de cabana 
lui și atunci face ce vreo? 
O fi avînd derogare și de la 
legile ospitalității, ale ome
niei !?

o
O La Budapesta s-a disputat întilnirea internațională 

masculină de handbal dintre echipele orașelor Budapesta 
și Bratislava. Handbaliștii maghiari au obținut victoria eu 
scorul dc 20— 18 (9—8).

u

nu se poate mai 
de toată compă-

acestuia, i-ar fi fost aproape cu 
continuare

televiziunii din Budapesta 
dramaturgie ..electronică". 

Galaxiei", cuprinde diferite

„Cîntarea Galaxiei'
colecția completă.

• lăcătuși
• electricieni

(Va urma)

angajează imediat;

schim- 
ultimii

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

mui

Un grup experimental al 
a pregătit un spectacol de 
Spectacolul, denumit „Cîntarea 
scene în care realizatorii au recurs la diferite mijloace de 
exprimare ale artei popoarelor din cele mai diferite epoci 
istorice și locuri geografice. Autorii consideră spectacolul 
drept o bună realizare în domeniul așa-numitei dramatur
gii (combinarea diferitelor stiluri și mijloace de exprimare), 

in total: șapte ore
Estc un neîntrecut Henric al V-lca, un 

hain Richard al III-lea, un Othello demn __ ____ ___
Uimirea. Cu toate acestea, cînd își pierde răbdarea, nimeni 
nu ar putea recunoaște in Laurence Olivier, acum în vîrsta 
de 62 de ani, pe celebrul actor și regizor britanic, directorul 
teatrului Old Vic. In cadrul unui interviu, el a declarat : 
„Uneori nu mai pot suporta această meserie absurdă. 
Othello este pentru mine rolul cel mai obositor. Pentru 
grimă îmi trebuie două ore și jumătate, pentru spectacol 
trei orc și jumătate, pentru scoaterea grrmei 
total șapte ore

aici. După doua războaie, cu 
repercusiunilor lor haotice, 
deveniți neîncrezători față de 
vecin și față de noi înșine, 
am găsit aici o lume pe care 
noi, cei din Europa, nu ne-o 
puteam imagina ; americanii 
mai trăiau eu ușile neîncu
iate, plini dc încredere în 
bunătatea omului și in făgă
duințele viitorului, o națiune 
nealterată de suspiciuni.

Toate acestea s-au 
bat fundamental in 
zece ani. America se barica
dează astăzi față dc ea în
săși. Perspectivele dc viitor, 
pe care „Comisia pentru an
chetarea cauzei violențelor" 
Ic-a expus recent locuitorilor 
orașelor americane, sini par
că scoase d intr-o poveste de 
groază. încă in următorii 
ani — așa se spune in conclu
ziile membrilor Comisiei, care 
au examinat situația din 17 
mari orașe americane — lo
cuințele din interiorul orașu
lui se vor asemui cu bas-

tioane fortificate, în timp ce 
cartierele slums-urilor vor 
deveni „lăcașuri ale terorii 
și ale crimei omniprezente. 
Gărzi înarmate vor păzi toa
te instituțiile publice, ca șco
lile, bibliotecile, terenurile de 
joacă". Suburbiile mai înde
părtate, a căror omogenitate 

, socială acționează ca un fac
tor de apărare, vor fi legate 
de centrele urbane prin „con
turile sanitare" ale unor au
tostrăzi dc mare viteză, con
trolate de patrule; prin auto
buze și trenuri prevăzute cu 
geamuri incasabile și cu plăci 
de blindaj și păzite, în plus, 
de personal însoțitor înar
mat. „Portul de arme va fi 
general răspîndit în suburbii, 
iar locuințele vor fi fortifi
cate prin tot felul de măsuri 
de securitate, de la grilele 
pliabile pînă la dispozitivele 
electrice de alarmă.

Inspirație
Supărările fochiștilor de la 

centralele termice sînt în
dreptățite, atunci cînd e vor
ba de zgură. Adică de zgura 
neridicată de I.G.C., care a 
junge uneori la cantități a- 
preciabile. Se pare că proble
ma e atît de dificilă încîl 
nu-și găsește rezolvarea. 
„Munții" de zgură l-au ins
pirai pe unul dintre fdebiștii 
care le-a compus celor in 
cauză un catren. Reproducem 
ultimele versuri în speranța 
că îi vor inspira, la rîndul 
lor, pe cei de la I.G.C.

....Și peste vreo săptămmă, 
vom bloca ușa cu zgură.
și n-o să mai dăm căldură".

Răceală
Cu toate insistentele pentru 

îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, locatarii blocului F 5 
din Vulcan, str. Preparației. 
au primit pină în prezent nu
mai promisiuni. Căldura ce o 
furnizează centrala termică 
este insuficientă. In aparta
mente e frig. Ascensorul nu 
mai funcționează de cînd a 
fosl oprit „pentru revizie". 
Iluminatul scării este necores- 
punzălor. Locatarilor nu li se 
aduc de către factorul poș
tal, ziarele și revistele la 
care sînt abonați.

Prea multă răceală în junii 
acestui bloc. Ca de altfel șl 
în jurul altor blocuri din 
Vulcan. De pildă, aun-hi! me
najer din preajma blocului 
E 1 — Aleea Muncii — nu 
a fost ridicat niciodată, de la 
darea în folosință a blocu
lui. Alimentarea cu apă nu 
se face după un program 
respectat.

Ce au de spus gospodarii ?

D 00 0
OQOO

Preparația cărbunelui Cernești 
din Vulcan, județul Hunedoara

Salarizarea îmbunătățită conform 
M. M. 9i4/i«M>S.
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comentarii
După ce a suferit un acci

dent iu mină, șeful de schimb 
Gheorghe Rusu din Vulcan 
și-a pierdut capacitatea de 
muncă. Ocrotit de legile sta
tului, el are dreptul la pensia 
de invaliditate, la îngrijirea 
medicală necesară, fiindu-i 
deschise, tatodală, posibilită
țile de tratament in stațiunile 
balneo-climaterice.

Dar, surpriză ! Din luna de
cembrie a anului trecut, mi
nerul nu a mai primit îngri
jirea medicală. . Și nici pensia. 
Cil despre tratament, zadarnic 
a solicitat să fie trimis în 
vreo stațiune balneară. A- 
casă, in afară de cițiva. (oști 
ortaci de muncă, nu-1 vizitea
ză nimeni.

Credem că orice comentarii 
sînt de prisos. Vrem ca prima 
veste pe care o primim des
pre Gheorghe Rusu să ne 
k afirme că, acei care răs
tălmăcesc legile slutului (și 
uită de cele ale umanismu
lui), și-au toreclal optica.

I. M.
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U/Zir/I INTERNAȚIONALĂ
Congresul extraordinar 

al Partidului Comunist Finlandez
HEISINKI 14 (Agerpres). — 

La 14 februarie a avui loc la 
Helsinki Congresul extraordinar 
al Partidului Comunist Finlan
dez. Rapoartele cu privire la 
rezultatele convorbirilor în ve
derea refacerii unității partidu
lui au fost prezentate dc pre
ședintele P.C. Finlandez, Aarne 
Saarinen, și dc deputatul Ta- 
isto Sinisalo.

Congresul a adresat membri
lor partidului un apel la uni

Demisia guvernului turc
ANKARA 14 (Agerpres). — 

Primul ministru turc, Suleyman 
Demircl, a prezentat sîmbătă 
dimineața demisia guvernului 
său președintelui Turciei. Cev- 
det Sunay. Șeful statului a ac
ceptat demisia și l-a însărcinat 
tot pe Demirel cu misiunea de 
a forma un nou cabinet. La 
ieșirea din Palatul Preziden
țial. premierul desemnat a de
clarat că va începe imediat 
consultările în vederea înde
plinirii misiunii sale.

Demisia guvernului a inter
venit după ce el a fost pus în 
minoritate in Parlament cu pri
lejul votului asupra proiectului 
de buget. Un grup de 41 dc- 
putați ai Partidului Dreptății, 
care este majoritar în Aduna
rea Națională, s-a alăturat o- 
pozițici. lipsind proiectul gu

tate. Participanții au adoptat 
documente cu privire la uncie 
probleme politice și organiza
torice. A fost aprobat un apel 
în legătură cu alegerile parla
mentare care urmează să aibă 
lot în luna martie. Congresul 
a ales noul Comitet Central al 
P.C. Finlandez. întrunit in șe
dință plenară. Comitetul Cen
tral a desemnat Biroul Politlo 
și l-a reales în calitate dc pre
ședinte al partidului pe Aarne 
Saarinen.

vernamental do numărul nece
sar de voturi pentru a fi a- 
doptat. Se relevă că prin des
prinderea acestui grup, premie
rul Demirel nu mai dispune 
decît de 216 voturi în Aduna
rea Națională, cu 10 voturi 
mai puțin decît majoritatea ne
cesară pentru învestitura unui 
guvern. Premierul desemnat va 
fi deci nevoit să apeleze la 
deputății independenți și la 
alte categorii dc deputați sau 
să intre în coaliție cu un par
tid mai mic pentru a avea ma
joritatea parlamentară necesa
ră. In orice caz. surse apro
piate Partidului Dreptății au 
relevat că un cabinet de această 
natură nu va putea fi decît 
provizoriu și că există dorința 
de a organiza noi alegeri par
lamentare in luna iunie.

Conferința 
de presă 

de la Hanoi
HANOI. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Vlad. transmite ! La 
13 februarie. Biroul de infor
mații din Hanoi al Paiet Lao 
a organizat o conferință de 
presă în legătură cu recenta 
propunere a guvernului de la 
Vientiane privind ..neutraliza
rea" Văii Ulcioarclor. Phao 
Phim Phan Chanh, membru al 
C.C. al Patct Lao. directorul 
general al Biroului, a reafirmat 
cu acest prilej poziția Patet 
Lao, potrivit căreia propunerea 
guvernului de la Vientiane are 
drept scop «înșelarea opiniei 
publice care condamnă intensi
ficarea războiului de agresiune 
american în Laos, mai ales în 
regiunea Văii Ulcioarelor — 
„Xieng Qouang“ șl urmărește 
«ocuparea acestei regiuni stra
tegice pe care n-au putut-o o- 
cupa prin mijloace militare, 
înlăturarea Patet Lao din a- 
ceastă regiune. Vorbitorul a de
clarat că S.U.A. și administra
ția de la Vientiane, care au o- 
cupat ilegal regiuni aflate sub 
controlul Patet Lao, trebuie să 
se retragă imediat și necondi
ționat. Ele trebuie să se re
tragă în primul rînd din Valea 
Ulcioarelor — Xieng Qouang.

-----*------

Declarațiile

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 14 (Agerpres). — Mi

nistrul de interne al Libanului. 
Kamal Jumblatt, a sosit jntr-o 
vizită de patru zile la Cairo, 
unde va conferi cu oficialită
țile egiptene în problemele re
feritoare la situația actuală din 
Orientul Apropiat, a anunțat 
un purtător de cuvin! al gu
vernului R.A.U. In cadrul con
vorbirilor vor fi examinate, tot
odată. după părerea observato
rilor politici, posibilitățile de a- 
plicarc a acordului intervenit 
anul trecut la Cairo între o de
legație militară libaneză și co
mandourile palestiniene stațio
nate pe teritoriul Libanului. 
După semnarea acordului în
tre autoritățile libaneze și co
mandourile palestiniene din Li
ban, s-au semnalat, după cum 
s-a mai anunțat, momente de 
tensiune, care amenințau cu re
deschiderea conflictului intre 
părțile în cauză. Negocierile 
care au avut loc ulterior la 
Beirut între reprezentanți ai' 
guvernului libanez și ai coman
dourilor palestiniene și măsu
rile preconizate dc ministrul 
de interne au fost urmate de 
un moment dc tensiune, apla
nat în ultimă instanță în ca
drul unei reuniuni, la care au 
participat Kamal Jumblatt. li
derii comandourilor palestinie
ne și alte oficialități libaneze, 
însărcinate cu menținerea or
dinii și securității statului. In 
urma acestei reuniuni, părțile 
au convenit să se ajungă la o 
formulă de compromis în tim-, 
pul sau după vizita pe caic 
Kamal Jumblatt a hotărit să 
o întreprindă la Cairo pentru 

mal Abdel Nasser, care a fa
cilitat realizarea acordului de 
anul trecut între guvernul li
banez și comandourile palesti
niene.

★
Evocind in cadrul unui in

terviu acordat televiziunii c- 
glptcne rezultatele recentei re
uniuni dc la Cairo a statelor 
implicate direct în conflictul 
cu Israelul, președintele Consi
liului Comandamentului Revo
luției din Sudan, generalul 
Gaafar el Numciry. a adus cri
tici poziției S.U.A. în problema 
Orientului Apropiat. «Partici
panții la reuniune, a spus Nu
mai r.v. au căzut dc acord a- 
supra măsurilor necesare a fi 
luate în vederea limitării spri
jinului acordat de Administra
ția americană Israelului. Aceste 
măsuri vor arăta S.U.A. că in
teresele lor in țările arabe sint 
in prezent în pericol*.

★
CAIRO 14 (Agerpres). — Re

prezentantul Permanent al 
R.A.U. la O.N.U.. Hassan El 
Zayyat. a acordat cotidianului 
egiptean «Al-Gumhuria" un in
terviu in care a dezmințit in
formațiile difuzate de presa a- 
mericană și de postul de radio 
BBC, potrivit cărora el ar fi 
declarat că ..ultimele propu
neri americane ai- putea consti
tui o bază a soluționării con
flictului din Orientul Apropiat", 

CAIRO 11 (Agerpres). — A- 
proximativ o jumătate dc mi
lion dc locuitori ai capitalei 
R.A.U. au participat la o de
monstrație do «solidaritate și 
încredere în conducere", anun
ță postul do radio Cairo. Ma
nifestații au protestat împo
triva atacului aerian israellan 
asupra uzinei metalurgice Abu 
Zabal, au făcut apel la uni
tatea arabă și au cerut elibe
rarea teritoriilor arabe ocupate 
de Israel.

EXISTĂ 
ANTIMATERIE?

MOSCOVA 11 (Agerpres).
— A fost Încheiată cu succes 
experiența efectuată de cola
boratorii Institutului de fizică 
a marilor energii, cu ajutorul 
acceleratorului de protoni de 
la Serpuhov, care dezvoltă 
o energie de 70 miliarde elec- 
Ironvolji, in vederea descope
ririi de anlinuclee de lleliu-3
— anunță agenfia TASS.

Descoperirea nucleelor anll- 
heliului, următorul element 
după hidrogen în sistemul 
periodic al lui Mendeleev, 
are o importantă principală 
deosebită, deoarece confirmă 
ipoteza teoretică a existentei 
antimateriei. Această realizare
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AGENȚIA CrNTRALÂ TELE
GRAFICA COREEANA a fost 
împuternicită să facă o decla
rație în legătură cu pasagerii 
de pe avionul sud-coreean, 
care, pilotai de doi foști piloțl 
sud-coreeni, a aterizat la 11 de
cembrie 1969 pe teritoriul R.P.D. 
Coreene, in semn de protest 
față de politica autorităților 
sud-coreeno.

In declarație se arată că, 
pentru a discuta problemele le
gate de înapoierea la căminu- 
rile lor a pasagerilor avionului, 
reprezentanții R.P.D. Coreene 
au propus la 25 decembrie a 
reprezentați ai unor organizații 
obștești din cele două pârli ale 
Coreei să se înlîlnească Ia 
Panmunjon. Deoarece autorită
țile sud-coreene au împiedicat 
realizarea unei asemenea întîl- 
niri, arată declarația, organele 
R.P.D. Coreene au botărit ca la 
14 februarie pasagerii să fie 
trimiși spre căminele lor prin

PRODUCI IA INDUSTRIAL A A 
S.U.A. a înregistrat în luna 
ianuarie o nouă scădere, a a- 
nuntat Biroul federal de rezer
ve. Aceasta este a șasea lună 
consecutivă în care producția 
industrială americană înregis
trează scăderi.

Potrivit anunțului, in luna ia
nuarie producția industrială a 
totalizat 169,9 la sută, lulnd <a 
bază cifra 100 înregistrată in 
anii 1957—1959. în decembrie 
ea a totalizat 171,1 la sută.

&
FOSTUL PREȘEDINTE al Da- 

homeyului, Emile Dcrlin Zinsou, 
înlăturat din funcția de șef al 
statului in urmn loviturii de 
stat de anul trecut, și-a depus 
candidatura în alegerile prezi
dențiale ce urmează să aibă Ion 
in aceslă tară. Observatorii po
litici remarcă că patra foști pre-


