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Stelian POPESCU,

șef de secție la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 

a mișcării revoluționare și 
democratice din România

al minerilor Văii Jiului (o
r Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia... Vastă dioramă a eforturi
lor titanice desfășurate de ge
nerații și generalii pentru pro
pășirea patriei — scene și i- 
cnagini din acel trecut glorios 
al clasei noastre muncitoare, al 
poporului. Pe baza cîtorva do
cumente muzeistice vom recon
stitui cîteva file din istoria de 
luptă a unuia din detașamentele 
de frunte ale clasei noastre 
muncitoare — minerii Văii Jiu
lui.

Viziiînd in octombrie 1966 a- 
ceste locuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarca . „Pe aceste 
locui i de-a lungul veacurilor 
nu avut loc mari frămintări so
ciale, masele populare ridieîn- 
du-se nu o dată la lupta pen
tru dreptate socială și o viață 
mai bună', iar referindu-se 
concret la Lupeni sublinia ! 
„Vizitînd ieri Lupenii am adus 
un omagiu eroicilor mineri care 
în 1929 s-au ridicat cu hotărî- 
re împotriva exploatării, în
scriind cu sîngele lor o mărea
ță pagină în istoria eroicelor 
lupte muncitorești. revoluțio
nare din România".

Ne aflăm în cea de-a cincea 
sală a muzeului care cuprinde 
poate una din cele mai frămîn- 
tate perioade ale istoriei noas
tre revoluționare — 1918—1933.

Exponate din cele mai di
verse conving sugestiv vizita
torul de efervescența revoluțio
nară nemaiîntîlnită pînă atunci 
în România. Sînt date și eve
nimente ce anunță marile mo
mente ale istoriei mișcării mun
citorești din România, în greva 
generală din octombrie 1920 și 
crearea Partidului Comunist 
•Român.

O reproducere după organul 
Partidului Socialist — „Socia
lismul" — din 4 aprilie 1920 
cu următorul titlu • „Cauzele 
grevei — Cine e vinovatul — 
Muncitorii au fost provocați" — 
ne descrie că, după alte acți
uni, la 22 martie 1920 minerii 
din Valea Jiului, au declarat 
grevă. Să analizăm, spicuind 
cîteva fragmente din acest do
cument, cauzele care au gene
rat greva. „Minerii din Valea 
'Jiului, aceia care prin munca 
!or aduc serviciile cele mai 
mari statului, nemaiputînd su
porta mizeria și foamea, au 
încetat lucrul spre a sili în 
felul acesta autoritățile să se 

,îngrijească de ei, nelăsîndu-i 
muritori de foame. Ei au ce
rut pline și au primit gloanțe, 
astfel se tratează la noi cu 
muncitorii...0

TRECUTUL
DE LUPTA

Referindu-se și la alle mă
suri represive, exponatul subli
niază : «Azi Valea Jiului stă 
sub cea mai strictă stare de 
asediu. Nimeni nu poate străba
te acolo și nimeni nu poate 
ieși".

După cum se știe în octom
brie 1920 a avut loc cea mai 
mare bătălie de clasă a prole
tariatului român de pînă atunci 
— greva generală.

La începutul lunii octombrie, 
organizațiile de partid și sin
dicatele au cerut Consiliului 
general să ia măsurile necesare 
declarării grevei generale. Mu
zeul acordă un spațiu larg a- 
cestui important moment din 
istoria clasei muncitoare și a 
poporului român.

Fotografiile și documentele 
de mari proporții, înfățișînd 
acțiuni ale muncitorilor din di
ferite centre ale țării ce au 
avut loc în timpul grevei ge
nerale înlesnesc vizitatorilor 
formarea unei imagini reale 
despre amploarea grevei și, e- 
vident, a consecințelor ci. Amin
tim aici numai cîteva exponate 
care redau participarea mineri
lor din Valea Jiului la această 
acțiune. Procesul verbal al 
jandarmeriei din Deva privitor 
la desfășurarea grevei generale 
în Valea Jiului, două fotografii 
cu grupuri ale minerilor din 
Petroșani și Lupeni participanți 
la grevă, iar o altă fotografie 
redă un aspect din timpul pro
cesului desfășurat la Sibiu și 
în care au fost implicați și mi
neri din Valea Jiului, partici
panți la grevă. Din toate a- 
ceste materiale rezultă faptul 
că muncitorii mineri din Valea 
Jiului au constituit unul din 
detașamentele principale ale 
proletariatului român care s-a 
ridicat la luptă în acești ani 
sub conducerea partidului co
munist, pentru apărarea inte
reselor vitale ale clasei munci
toare.

Alte documente, ce le întîl- 
nim în muzeu, din anii care au 
urmat grevei generale și creării 
partidului comunist redau de
taliat situația clasei muncitoare 
din țară, posibilitățile materia
le extrem de reduse care au 
generat alte acțiuni greviste. 
Iată cîteva titluri semnificative 
privind situația minerilor din 
Valea Jiului i „Scăderea salarii
lor în Valea Jiului", „Copii de 
6—10 ani muncesc în mine" etc. 
Situația grea în care se zba
teau muncitorii mineri era re
cunoscută și în rapoartele in
spectoratului regional al mun
cii. „Fețele trase și palide ma
nifestau oboseală și mărturi
seau o hrană nesubstanțială* 1- — 

Marea Adunare Națională a 
votat recent legea privind per
fecționarea pregătirii profesiona
le o lucrătorilor din unitățile so
cialiste. Mersul ascendent al so
cietății noastre, progresul tehnico- 
științific contemporan, dezvolta
rea accelerată a forțelor de pro
ducție, creșterea gradului de 
complexitate a tehnicilor moder
ne, cerințele conducerii și orga
nizării științifice a producției și 
a muncii au impus cu necesitate 
perfecționarea neîncetată a pre
gătirii oamenilor muncii. Aceasta 
este, de fapt, una din laturile 
esențiale ale politicii Partidului 
Comunist Român, care va asigu
ra, pe lingă dezvoltarea econo
miei socialiste, și creșterea nive
lului cultural al populației, par
ticiparea ei moi activă și com
petentă la conducerea treburilor 
obștești.

Instituirea sistemului național 
de perfecționare continuă a pre
gătirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii, este o măsură ce 
se asociază planurilor de dezvol
tare multilaterală a României so
cialiste.

După cum se știe, la Congresul 
al X-lea al partidului s-a subli
niat necesitatea de a se realiza 
o împrospătare sistematică a cu
noștințelor tuturor celor ce mun
cesc și în mod deosebit perfec
ționarea continuă a cadrelor de 
specialitate și de conducere. Prin 
apariția legii privind perfecționa-

menționa un asemenea raport. 
Intensificarea muncii mineri
lor în condițiile tehnice înapo
iate, faptul că societățile car
bonifere nu luau măsuri pentru 
a asigura protecția muncii au 
făcut să crească în acești ani 
numărul accidentelor. In 1925, 
de pildă, numai în Valea Jiului 
au fost înregistrate 281 de acci
dente, numărul lor crescînd la 
308 în 1928 și la 763 în 1929.

La toate acestea se adaugă, 
după cum ne dovedesc și măr
turiile muzeistice, teroarea per
manentă instaurată de organe-

(Continuare în pag. a 2-a)
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încleștare Foto: I. LICIU

cii și abordarea unor tehnolo
gii noi au contribuit din plin 
la realizarea planului la pro
ducția marfă in proporție de

1 a 1 3 I 104 la sulă. Cu 11,47 la sută n
1 0 M ■ 1 a f°st depășită și cifra de plan 1

1 zilelor noastre; coautori i
rea pregătirii profesionale a lu
crătorilor din unitățile socialiste și 
prin măsurile întreprinse pînă in 

’ prezent pentru aplicarea ei in 
practică se înfăptuiește un prim 
pas în realizarea acestor pre
țioase indicații ale partidului.

Fiecare etapă a construcției 
societății noastre a fost legată 
de importante acțiuni în domeniul 
instruirii și educării populației. 
Ne amintim că in perioada de 
început, ca un preludiu al dez
voltării economice, s-a dus cam
pania alfabetizării. In anii regi
mului socialist școlarizarea obli
gatorie a crescut de la 7 la 10 
ani, situînd astfel țara noastră 
în categoria statelor care dau 
populației cel mai intens trunchi 
comun de formație culturală.

Experiența a patru planuri cin
cinale degajă ideea că printre 
cele mai importante investiții 
care se pot face pentru dezvol
tarea societății, și care capătă 
astfel un rang prioritar, este in
vestiția în om, în ridicarea nivelu
lui său de pregătire și calificare. 
Cel mai bun echipament tehnic 
nu-și poate atinge indicii săi de 
producție decît atunci cind este 
mînuit de oameni cu o înaltă 
competență, stăpîni deopotrivă pe 
tehnica devenită din ce în ce 
mai complicată, dar și pe me
todele organizării moderne.

A crescut an de an numărul 
salariaților și în cadrul acestora 
numărul muncitorilor care lucrea-

numărul celor direct 
a sporit de la 3,2 mi- 
1965 la aproape 4 mi- 
ultimul an al cincina- 

in 
iu fost pregătiți

ză nemijlocit in producție - de 
la 1 milion de salariați în 1948 
la 5,2 milioane la sfirșitul anului 
1970, iar .........................
productivi 
lioane in 
lioane in 
lului recent încheiat. Numai 
cincinalul trecut ai 
in școlile profesionale 370 mii de 
noi muncitori, iar în cele tehnice 
147 mii cadre. Statul nostru a 
creat un suport robust și diver
sificat dezvoltării invățămintului 
tehnico-profesional. Dor in fața 
unui plan cincinal nou, cum este 
cel în care am intrat, care iși 
propune programe de mare pers
pectivă pentru dezvoltarea dife
ritelor ramuri ale activității eco
nomice și culturol-științifice, ideea 
plasării omului in centrul construc
ției socialiste a impus luarea u- 
nor măsuri de asemenea anvergu
ră de ameliorare și reîmprospă
tare sistematică a cunoștințelor 
pe care se bazează sistemul de 
producție al țării.

Explozia tehnicQ-științifică ce a 
cuprins întreaga lume a impus 
o creștere rapidă a cunoștințelor. 
Orice popor care vrea să meargă 
înainte trebuie să facă totul pen
tru a-și însuși in cele mai bune con. 
dițiuni cunoștințele tehnico-știin- 
țifice corespunzătoare, 
narea continuă a 
ridicarea nivelului 
tural constituie și

Perfecțio- 
cunoștințelor și 
politic și cul- 
o condiție a

pag. a 2-a)

Harnicii metalurgiști de la 
Uzina de utilaj minier Petro-. . . . . .. I 
șani au încheiat primul pătrar I 
al anului cu rezultate merituoa
se în procesul d^ producție. I 
Organizarea superioară a mun-

I

ai succeselor | 
din adîncuri i 

meslru la producția globala j 
pe întreprindere. Producind u- I

I

corespunzătoare primului tri- 

tru bunul mers al exploatări
lor miniere din cadrul C.C.P., 
cum ar fi instalații de impins 
vagonete, schipuri de 8 tone, 
vagonete pentru transportul I 
lemnului, colivii basculante cu I 
trei etaje,-transportoare TR-2 | 
etc., muncitorii, inginerii și leh- ‘ 
nicienii de la U.U.M.P. se pot 
considera coautori de drept ai 
succeselor obținute in adincuri. 
Procentajul superior înregistrat 
la indicatorul care exprimă 
hărnicia oamenilor muncii din 
uzină - productivitatea muncii 
— 105,92 la sută, justifică a- 
ceastă afirmație.

Comuniști cum sînt rectifica
torul Rusalin Bota, strungarii 
Adalbert Svoboda, loan Almă- 
șan, Florea Măciucă, Marin 
Ambruș, frezorul Gheorghe 
Bășleogă, turnătorii Ion Arcuș, 
Nicolae Mocanu, Tudor Rusu, 
precum și maiștrii Francisc Le
grand, Ion Predoi, ( 
Maghiaru și-au pus prin apor
tul adus, semnăturile pe utila
jele fabricate in uzina petro- 
șăneană in primul trimestru al I 
anului. ii

I

II
I
I
I
I
I
I

....... I
Gheorghe I 

□rin apor- I
I

Intre metronom 
și proiecția muncii

Comitetul U.T.C. de la 
E.M. Lupeni a organizat un 
concurs : „Intre metronom și 
protecția muncii". La faza 
pe exploatare a concursului 
și-au disputat întîietatea 9 
tineri, iar alți 200 își susți
neau favoriții. Toți concu- 
renții s-au dovedit bine pre
gătiți. Dovadă „scorul" strîns 
cu care s-a încheiat disputa. 
Primul loc a fost ocupat de 
Ioan Hedeș de la sectorul 
XI cu 241 puncte, urmat, în 
ordine, de Gheorghe Pop — 
sectorul II cu 240 puncte, 
Carol Tivorak — sectorul a- 
eraj cu 239 de puncte.

Primilor trei clasați li s-au 
acordat premii în valoare de 
600, 500 și 400 lei, iar urmă
torilor trei, diferite obiecte.

Petre PALIVAN 
secretar al comitetului U.T.C. 

E. M. Lupeni

Continuitate în succese
După ce a încheiat bilan

țul pe trimestrul I mai de
vreme cu trei zile, înscriind 
pe grafic o realizare a planu
lui de producție în propor
ție de 104,2 la sută, colec
tivul exploatării miniere Băr- 
băteni se străduiește ca în 
întîmpinarea semicentenaru
lui Partidului Comunist Ro
mân să continue seria succe
selor la cota unor valori pres
tigioase și în cea de-a patra 
lună. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei tinere mi
ne carbonifere, edificată pe 
harta economică a municipiu
lui în anii cincinalului tre- 

împletiri

cut. materializează abnegația 
lor în sporirea producției de 
cărbune, lucru confirmat de 
altfel de zecile de tone ex
trase peste sarcinile din pri
mele zile ale lunii aprilie, de 
locul trei în rîndul exploa
tărilor fruntașe din bazin o- 
cupat în acest început d n- 
prilie.

Susținătorii pasionați ai 
succeselor colectivului, prin 
acte de vrednicie în muncă 
demne de laudă și stimă sînt 
minerii din brigăzile conduse 
de comuniștii Nicolae Tomo- 
lea, Constantin Onofrei, Ca
rol Varga, Ion Neagu, Ale
xandru Marian și Gheorghe 
Lițcan de la sectorul II pro
ducție. ca și Petru Madaraș, 
Mihai Bocos, Gavrilă Nagy, 
Alexandru Szilagy și Petru 
Ambruș de la sectorul I in
vestiții.

Birou de calcul
In clădirea C.C.P. s-a ame

najat un birou de un gen 
deosebit. Biroul respectiv va 
fi dotat cu trei mașini de 
contabilizat moderne. Bi
roul nou creat și ma
șinile aparțin Bazei de a- 
provizionare și transport. No
ile mașini vor fi deservite 
de operatoarele Maria Pă- 
trașcu. Cornelia Bălâcescu și 
Doina Sfîrăială îndrumate de 
contabilul Ion Stoicănescu și 
economistul Serafim Frîncu. 
Potențialul de calcul al aces
tor mașini întrece de 30 de 
orj pe acela al unei mașini 
de calculat electrice simple.

Gh. BOZU 
corespondent

Miner 

în 
fața 

bordeiului 
care-i 

ținea 
loc 

de 
locuință.

(Din 
fototeca 
Agerpres)

Lacul de acumulare 
de la Porțile de Fier 
a atins cota maximă

Nivelul lacului de a- 
cumularc de la Porțile 
de Fier a atins 59,40 m — 
cotă maximă prevăzută de 
către proiectanți pentru ac
tuala etapă. S-au creat ast
fel condițiile pentru crește
rea puterii funcționale a a- 
gregatelor hidrocentralei cu 
încă 40 MW.

Potrivit precizărilor făcu
te de Stelian Dedu, inginer 
șef, actualul nivel al apelor 
permite funcționarea hidroa- 
gregatelor cu un potențial de 
110 MW, potențial ce se va 
menține pînă în cea de-a do

ua jumătate a anului in curs 
cind, prin trecerea ecluzelor 
la funcționarea in două trep
te și prin finalizarea lucră
rilor de montaj la barajul 
deversor, va fi atinsă cota 
maximă a parametrilor func
ționali ai agregatelor.

Datorită creșterii nivelului 
apelor în lacul de acumu
lare, fosta insulă Ada-Kaleh, 
Vîrciorova, parțial Orșova, și 
alte localități de pe clisura 
Dunării, a căror populație 
s-a stabilit in diferite așe
zări din această zonă, au fost 
acoperite de ape.
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O caracteristică a publica
țiilor școlare din municipiul 
Petroșani tinde să devină 
popularizarea literaturii orale 
locale. Nimic mai nobil, mai 
relevant pentru ceea ce se nu
mește pasiune față de tezau
rul folcloric românesc, dra
goste față de locurile aces
tea bogate și în valori spiri
tuale, însă insuficient puse in 
lumină.

Se constată stângăcii pri
vind înregistrarea, clarifica
rea și chiar comentarea mate
rialului aflat în aceste reviste. 
De aceea considerăm nece
sare unele sugestii fără a 
avea pretenția epuizării feno
menului care de altfel im
plică o cunoaștere amănun
țită a genurilor și speciilor 
creației poetice orale, a deo
sebirilor dintre ele ele.

I. Alegerea informatorului. 
El trebuie să aparțină aces
tor meleaguri, nu să fie venit 
din alte zone etnografice și 
stabilit aici. Numele acestuia, 
vîrsta, localitatea și chiar 
data culegerii trebuie să fi
gureze sub fiecare material 
(exemplu: cules de la Ion

Lăsat 72 ani, Slătinioara, 15 
martie L970).

2. Notarea materialului. 
Metoda ideală de înregistra
re impune folosirea magne
tofonului. Se pot obține re
zultate exacte și autentice

A

înregistrarea
folclorului

poetic
local

sub aspect lingvistic și prin 
transcrierea manuală directă, 
cu cea mai mare grijă la 
pronunțarea cuvintelor.

3. Gruparea creațiilor poe
tice care se impune pentru

evitarea mixturii scrise a 
speciilor pentru a nu mai 
apărea sub titlul general de 
strigături deși există acolo 
și balade și cintece de dra
goste și descintece.

4. Cercetarea mai susținută 
și a colindelor, bocetelor și 
cintacelor de leagăn, a des- 
cîntecelor.

5. Comentarea tematicii, a 
împrejurărilor de înregistra
re a realizării artistice care 
să prevadă pe cit e posibil 
materialul faptic, să se rea
lizeze sub o mai atentă în
drumare a profesorului de 
limba română, cel mai avi
zat și responsabil efectiv de 
supraveghere și îndrumare in 
această pe cit de dificilă pe 
atit de frumoasă muncă.

Desigur că se mai pot spu
ne multe lucruri în acest 
sens. Rindurile de mai sus 
și-au propus mai mult sem
nalarea responsabilității care 
este reclamată de preocupă
rile folclorice literare mani
festate in acțiunea mereu în 
creștere a unor școli gene
rale și licee din Valea Jiu
lui.

l’rof. M. MUNTEANU
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Trecutul <Ie luptă al
minerilor Văii Jiului

3e dc represiune ale statului în 
centrele miniere.

Urmînd indicațiile date de 
partid, comuniștii au reușit, deși 
se aflau în adîncă ilegalitate, 
să mențină legătura cu masele 
de mineri, sâ organizeze lupta 
acestora. Intr-o notă informa
tivă expusă în fotocopie, comi
sariatul dc poliție Petroșani 
era nevoit să recunoască faptul 
că propaganda comunistă sc bu
cură de marc succes în rîndul 
muncitorilor mineri.

Sub conducerea comuniștilor, 
minerii s-au ridicat cu hotârîre 
In lupta împotriva ofensivei 
patronale, desfășurînd o seric 
de întruniri, demonstrații dc 
stradă, greve etc. pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trai.

O puternică stare de nemul
țumire și o creștere a proce
sului de radicalizare se mani
festa în 1926 printre minerii 
din Valea Jiului, unde era de 
altfel cel mai important detașa
ment al muncitorilor mineri 
'din țara noastră. Documentele 
vremii dovedesc cum serviciul 
(le siguranță din Petroșani ra
porta alarmat că muncitorii 
mineri, în special cei din Lu
peni erau extrem de agitați din 
cauza salariilor insuficiente și 
n hranei proaste precum și a 
faptului că societatea dăduse 
dispoziții ca toți cei care își vor 
manifesta într-un fel sau altul 
nemulțumirile să fie imediat e- 
vacuați din locuințe. „Muncito
rii de la minele din Valea Jiu
lui, se arată într-un raport al 
poliției Petroșani, sînt pe picior 
de a face grevă pe motiv că 
au plata mică și nu au toți 
locuințe1*.

Exponatele din muzeu și din 
fondul documentar scot în evi
dență faptul că nemulțumirile 
permanente existente în rîndu- 
rile minerilor au izbucnit în 
mod deschis la 1 aprilie 1926 
cînd minerii din Lonca au de
clarat grevă ca urmare a con
cedierii de către direcția mine
lor a 500 de muncitori precum 
și a suspendării trenurilor 
muncitorești spre satele Cimpa 
și Jieț. Minerii au ales o de
legație care a mers la direcție 
pentru a cere repunerea trenu- 
o'ilor în funcțiune. Delegații 
erau susținuți de minerii din 
schimbul de dimineață care nu 
intraseră în mină, așteptînd re
zultatul tratativelor.

Sub presiunea muncitorilor, 
direcția minelor a fost nevoită 
să repună trenul în funcțiune. 
In aceeași zi insă delegații mun
citorilor au fost arestați dc că
tre serviciul de siguranță. \- 
ceastii măsură a provocat o vie 
nemulțumire între mineri, care 
au refuzat din nou să intre la

lucru, fâcînd o demonstrație 
dc protest în fața sediului di
recției minelor. Muncitorii nu 
s-au împrăștiat decît după eli
berarea dclepaților care fusese
ră arestați.

Conflictul dintre muncitorii 
mineri și societățile carbonifere 
din Valea Jiului a continual 
și în lunile următoare, luînd 
amploare în vara și toamna 
anului 1926. Astfel, in iulie, au 
avut loc în localitățile miniere 
din Valea Jiului adunări 
minerilor 
memoriilor 
care le-au 
carbonifere, 
minorii au

ale 
pentru întocmirea 
dc revendicări pe 
înaintat societăților 
In uncie centre, 

declarat grevă in 
sprijinul memoriilor înaintate. 
Astfel. în ziua dc 2 august 1926, 
minerii dc la mina Corin (Vul
can) „au părăsit lucrul pe motiv 
că sînt plutiți puțin11, iar la 9 
și 10 august minerii de la mina 
din Aninoasa au refuzat să mai 
presteze ore suplimentare.

O caracteristică importantă a 
acțiunilor revoluționare desfă
șurate de muncitorii mineri, 
așa cum reiese din documentele 
muzeului, este solidaritatea de 
clasă, întrajutorarea frățească, 
sprijinul reciproc^ moral și ma
terial pe de o parte între mi
nerii din diferite centre din 
1; ră iar pe de altă parte între 
mineri și diferite alte categorii 
dc muncitori. Astfel, în 1926, 
răspunzînd apelului lansat de 
C.G.S.U. și sindicatele amster- 
da miște pentru ajutorarea me- 
tahirgișlilor din Reșița aflați 
în grevă, minerii din Valea Jiu
lui. cu toată opoziția serviciului 
de siguranță care trimisese a- 
genți la toate minele, au strîns 
și au trimis muncitorilor gre- 
v iști suma de peste 45 000 lei.

Totodată, se constată în rîn
dul minerilor, începînd mai ales 
din 1926, un puternic curent de 
organizare în sindicate care dă
dea rezultate bune în special 
intre minerii din Valea Jiului. 
Serviciul de siguranță din Pe
troșani raporta că în această 
regiune „mișcarea sindicală a 
luat proporții mari".

Amploarea pe care au luat-o 
luptele greviste defâșurate de 
muncitorii mineri la începutul 
anului 1929. manifestațiile tot 
mai puternice ale muncitorilor 
și șomerilor, combativitatea deo
sebită și solidaritatea de care 
ei au dat dovadă demonstrează 
că avea ioc o radicalizare a 
masei de mineri, creștea influ
ența partidului printre muncito
rii mineri.

Procesul adînc de radicalizare 
care avea loc în rîndul mineri
lor își găsește expresia și în 
friptul că organele de presă ale 
partidului comunist și ale orga
nizațiilor sale de masă aveau 

lot mai largă răspîndire prin-

tre muncitorii mineri. Un suc
ces deosebit al activității desfă
șurate de comuniști în rîndul 
muncitorilor mineri a fost ob
ținut cu prilejul alegerilor co
munale de la 4 aprilie 1929 din 
Vulcan cînd lista de candidați 
a care cuprindea .nu
mele muncitorilor comuniști în 
fruntea lor cu un maistru mi
ner care în trecut fusese pedep
sit din cauza atitudinii sale 
revoluționare** a obținut majo
ritatea absolută.

In pofida măsurilor represi
ve luate de organele de stat 
burghezo-moșicrești împotriva 
muncitorilor mineri, mișcarea 
grevistă a acestora nu a putut 
fi înăbușită continuînd cu in
tensitate și culminînd cu eroica 
acțiune din august 1929 a mine
rilor de la Lupeni. Acestei pri
me mari bătălii de clasă din 
perioada de început a crizei e- 
conomice. muzeul nostru i-a de
dicat un panou special. Cauzele 
grevei sint relatate prin grafi
cele cu privire la procesul de 
intensificare a muncii, concedi
erea muncitorilor, reducerea sa
lariilor minerilor rămași în 
muncă, articole din ziarele 
muncitorești „Minerul", „Prole
tarul". „Viața muncitoare**, în 
care sint redate condițiile grele 
de trai ale minerilor, nemulțu
mirile și revendicările acestora. 
In nota informativă a organelor 
locale către ministerul de inter
ne expusă pe panou — se spu
nea : „Motivele grevei sînt do
leanțele din trecut ale munci
torilor nerealizabile pinii în pre
zent1*.

Nu vom prezenta toate expo
natele ce redau desfășurarea 
amănunțită a grevei, ci vom 
menționa numai apelul Comite
tului Central de Ajutorare pu
blicat în ziarul „Apărătorul 
proletar1* din 15 august 1929. 
In apel se spunea : „Tovarăși, 
muncitori și muncitoare ! Co
mitetul Central de Ajutorare vă 
cheamă spre a dovedi solidari
tate cu cei căzuți sub gloanțele 
burgheziei asasine ; dați sala
riul vostru pe o zi pentru aju
torarea familiilor victimelor de 
la Lupeni". Răspunzînd apelu
lui, muncitorii au venit în spri
jinul tovarășilor de luptă și su
ferință. In afară de ajutorul 
material oferit, ei au protestat 
prin presă, prin adunările orga
nizate, și-au afirmat hotărîrea 
de a continua lupta împotriva 
asupritorilor. In anii următori, 
lupta grevistă a minerilor din 
Valea Jiului și a muncitorilor 
în general a căpătat amploare. 
Despre unele acțiuni organizate 
de minerii din Valea Jiului în 
anii 1930—1944, acțiuni care 
sînt oglindite în muzeu, vom 
vorbi într-un alt număr al zia-

Ne moi despart door citeva 
săptămini pînă la aniversarea 

' gloriosului semicentenar al Par
tidului Comunist Român.

Alături de întreg tineretul 
potriei noastre, pionierii ți u- 
teciștii Școlii generale nr. 4 
Petroșoni intimpină acest măreț 

i eveniment cu rezultate bune 
la învățătură. îndrumați de 
dascălii lor, elevii școlii iți mo- 
nilestă atoșomentul și respec- 

j tul fotă de clasa muncitoare, 
• față de conducătorul ei - Par- 
; tidul Comunist Român — orga- 
I nizind acțiuni cu un puternic
! caracter educativ și instructiv.

In acest context se înscria și 
activitatea cercului de 
care o realizat citeva ocțiuni 
importante. După o 

! perseverentă de
„micii istorici" 

! onot numeroase
\ etnografie locală,

chi folosite de 
Jiului, fotografii 

i cumente core i
și munca minerilor, lupta lor 

! pentru o viotă mai bună in anii
' regimului burgheso-moșieresc.
; Munco posionaților cercetători

o fost concretizată în omeno- 
joreo muzeului școlar de istorie 
și etnografie locală. Prin fața 
exponatelor prezente aici se 
perindă zilnic elevii diferitelor 

i clase ale școlii. Vizitatorii sint
J deopotrivă impresionați dc mă-
, iestria cu care localnicii au

știut să incrusteze lemnul pen
tru a-l transforma in diferite 
unelte de uz casnic (furci, 

I fuse, linguri, virtelnițe), de arta
cusăturilor cu care aceștia și-du

împodobit costumele de sărbă
toare cit și de obiectele și i- 
maginile ce redau tehnica în
vechită ce se folosea în minele 
Văii Jiului, vioța grea, plină 
de lipsuri a celor ce scormoneau 
măruntaiele pămintului. In con
trast cu acestea sint prezenta
te aspecte din viața nouă 
o minerilor, citeva din realiză
rile oamenilor muncii din ba
zinul Văii Jiului, mulaje ce

8 mai 1921 a P.C.R., însemnăta
tea creării partidului dc tip nou 
bazat pe învățătura revoluțio
nară a marxism-leninismului, 
activitatea grevistă a proleta
riatului român condus de P.C.R. 
în condițiile grele ale ilegali
tății, pregătirea și desfășurarea 
insurecției armato din august 
194'1, lupta pentru democrati
zarea țării, reolizorile socialis
te ale closei muncitoare con-

istorie

muncă
citeva luni,
au colecți-
obiecte de

i, unelte ve-
minerii Văii
și alte do-

reflectă v-iațo

Activități pionierești 
co semnificații bogate
reflectă mecanizarea muncii in 
subteran. Elevilor li se formea
ză astfel convingerea că mun
ca și lupta minerilor n-a fost 
zadornică, că datorită perse
verenței lor, conduși de cei 
moi de seamă fiii ai clasei 
muncitoare — comuniștii - pu
tem să ne bucurăm azi de toa
te binefacerile socialismului.

Tot in codrul cercului de isto
rie, am organizat concursul cu 
tema „Pagini glorioose din 
lupta P.C.R.". întrebările adre
sate concurenților au urmărit 
să reliefeze evenimentele cele 
moî semnificative din activito- 
teo semiccnlenoră a P.C.R. : 
perioada avîntului revoluționar 
care a culminat cu crearea Io

duse de comuniști. Concurențil 
ou dat răspunsuri prompte la 
mojoritotea întrebărilor, dove
dind interesul cu care ou pre
gătit această temă. Pregătirea 
și desfășurarea concursului, pe 
lingă faptul că a lărgit orizon
tul intelectual ol elevilor, o a- 
vut și un puternic efect educa
tiv. Ab'l ■” “
vii core 
au fost 
meritele 
aspecte din lupta ilegală a co
muniștilor, plină de riscuri și 
socrificii. Din dorința ca elevii 
noștri să cunoască cit moi pro
fund trecutul de luptă ol Văii 
Jiului, mizeria și umilințele la 
care erau supuși oamenii mun-

concurenții cit și ele- 
au asistat Io concurs 
adine mișcați în mo- 
în care erau evocate

I
*
* 
I
I
1 
t

CINCI SUGESTII

PENTRU 0 ACTIVITATE PIONIEREASCĂ

patriotice

Prof. Viorica TODERICIU
Școala nr. 4 Petroșani

cil în regimul burghezo-moșle- 
resc, precum și munca plină 
de abnegație din zilele noas
tre, contribuția pe care oame
nii muncii din Valea Jiului o 
aduc Io înflorirea României 
socialiste, s-au organizat vizite 
la Muzeul mineritului, întilnirl 
cu oameni oi muncii, vizite in 
întreprinderi ele.

Tot in cinstea apropiatei a- 
niversări, elevii școlii noastre 
au alcătuit moi multe albume 
tematice : unele cuprind figuri 
de eroi ai closei muncitoare 
core s-au jertfit pentru binele 
poporului, altele aspecte din 
mișcarea grevistă a proletaria
tului român sau realizări ale 
României socialiste. Selecțio- 
nind materialul ilustrativ și al
cătuind albumele, elevii au 
făcut cunoștință cu noi lapte 
de eroism ole oamenilor mun
cii fie din timpul grevelor, al 
încordatelor lupte antifasciste 
sau din munca poșnică de con
struire a unei vieți noi și feri
cite.

Aducind în fața elevilor eve
nimente petrecute cu ani în 
urmă, ii ajutăm sa cunoască 
episoade pline de măreție din 
lupto clasei muncitoare pentru 
o viață mai bună și să-i cin
stească pe cei care s-ou jertfit 
pentru binele poporului. Por- 
ticipînd Io astfel de acțiuni, 
creste convingerea copiilor și 
doriața lor de o-și consacra e- 
nergio și priceperea cauzei par
tidului. rnlriîoiî patriei socioliste.

la acțiuni

In anul care a trecut elevii 
Școlii generale din Aninoasa au 
efectuat 3 500 ore de muncă pa
triotică realizînd prin aceasta 
economii în valoare de 10 500 
lei. O dată cu venirea primăve
rii. ei au reluat aceste acțiuni 
patriotice. Timp de două zile, 
140 de elevi din clasele III și 
IV au muncit 250 de ore. In 
acest răstimp au curățit curtea 
școlii, o parte din părculețul 
dispensarului din comună și 
zone verzi.

Printre participant! se numă
ră Nicolae Marinescu, Daniel 
Blăjan și Alexandru Căței din 
clasa a IlI-a A, Pavel Casapu, 
Grigore Giurgea și Alexandru 
Valea din clasa a Iii-a B, Ni
colae Hanganu, Emilian Bora și 
loan Codrea din clasa a IV-a 
A. La acțiune au participat și 
elevii Iuliana și Matilda Laka- 
toș, Zoltan Iakab, Alexandru 
Cadoș și Zoltan Bocor din cla
sele a III-a și a IV-a cu lim
ba de predare maghiară.
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1. „STEAUA REPUBLICII
Pentru meritele pe care le-a 

cîștigat în cei peste 20 de ani 
de la crearea sa, pentru succe
sele obținute și pentru bine
meritatul prestigiu de care se 
bucură, Organizația pionieri
lor a fost distinsă cu cel nitri 
înalt ordin al țării — „Steăfia 
Republicii cl. I". încă o grăi
toare dovadă a încrederii, 
dragostei și prețuirii cu cifre 
Partidul Comunist Român ve
ghează creșterea și formarea 
tinerei generații.

Puțini sînt pionierii care 
cunosc acest eveniment impor
tant din viața organizației. 
Pornind de Ia aceasta, se pot 
organiza in adunări pionie
rești, în întîlniri ale detașa
mentului discuții cu evidente 
aplicații în sfera educației po
litice.

2. ORGANIZAREA UNUI 
CONCURS ȘI A UNEI INTE
RESANTE EXPOZIȚII DE 
DESENE PE TEMA : .CUM 
ÎMI IMAGINEZ:

munca 
munca 
munca 
munca 
munca
. OPERAȚIUNEA X. 

racterul milităresc al unor ac
tivități atrage irezistibil. Jo-

curîle de orientare turistică, 
jocurile militare sînt argumen
te verificate. Dacă doriți să a- 
sigurați de la început succe
sul unor acțiuni mari (înfru
musețarea școlii, construirea 
unei baze sportive, ajutorarea 
unor colegi, cetățeni, alte ac
țiuni social-obștești) vă sfătu
iesc să le acordați aspecte mi- 
litărești. Un ordin special dat 
de comandamentul unității, sta
rea de alarmă decretată pînă 
la îndeplinirea misiunii (con
struirea terenului de sport, o- 
crotirea livezilor pe timp de 
iarnă împotriva rozătoarelor 
etc.).

Acțiunea trebuie să fie nu
mită tentant: „Operațiunea...11 
instituind pe timpul desfășură
rii ei o disciplină militărească 
(între copii), limbaj și adre
sări

4. 
UN

O
mă complimentară la arsena
lul de mijloace pentru orien
tarea școlară și profesională) 
este bine să se organizeze în 
fiecare an, să devină o tradi
ție.

La ea partidfpă alături de 
cadrele didactice pionierii și 
elevii din clasele a VH-a și a 
VIII-a, care au ca invitați ab-

solvenți de anul trecut — 
levi în școlile postgenerale 
sau în cursuri de calificare la 
locul de muncă. Aceștia vor 
răspunde la întrebări, vor po- 

despre școlile unde în- 
despre noile lor preocu-

Necesitatea dezvoltării și 
modernizării unor exploatări 
miniere din Valea Jiului pen
tru a face față sarcinilor de 
producție în viitorul cel mai 
apropiat, este în permanență 
un obiectiv de cercetare 
proiectare a colectivului 
la Institutul de cercetări 
proiectări miniere pentru hui
lă din Petroșani. Un exemplu 
concludent în acest sens îl 
constituie „Studiul tehnico- 
economic de dezvoltare a ex
ploatării miniere Bărbăteni”. 
Acest important capitol 
activității cercetătorilor 
proiectanților de aici se află I 
în stadiu final, acela al avi- I 
zării, ne informa directorul ' 
institutului, ing. Alexandru | 
Mîclea. Prin aplicarea în . 
practică a studiului respectiv, 
exploatarea minieră Barbă- | 
teni se va putea înscrie în | 
circuitul unităților moderne I 
de acest gen, capabile sâ asi-l 
gure o i 
de cărbune.

In stadiu de avizare a ț 
iectelor de execuție se află j 
și „Studiul tehnico-economic 
de dezvoltare a exploatării > 
miniere Uri câni - 
o altă unitate a Centralei câr- 1 
bunelui Petroșani, aflată în | 
plină dezvoltare.

1 l 
i 
I
I

Prof. Gligor HAȘA

(Urmare din pag. 1)

RECICLAREA
imperativ major

al zilelor noastre

minerului 
oțelarului 
pădurarului 
tipografului 
constructorului etc."

Ca-

al
Și

profesională.
un ingi-

ani 
ce a 

anii de studiu.

nu s-a 
împros- 
pierdut 

o

final se poate, și este 
să se organizeze o r

adecvate, chiar grade.
O INTILNIRE DUPĂ 

AN
asemenea activitate (for-

Și

IOSIF

anunță următoarele
posturi vacante

• șef garaj

• zidar

vesti 
vață, 
pâri.

In 
bine, 
niune cu dans.

5. MATERIA PRIMA 
FANTEZIA

Un concurs cu durată 
scurtă sau mai lungă — de la 
o oră pînă la un trimestru. 
Scopul : formarea deprinderi
lor de muncă, dezvoltarea ap
titudinilor și înclinațiilor, e- 
xecutarea unor lucrări utile de 
la jucării, obiecte de uz cas
nic, instalații și aparatură 
pentru laborator, pînă la o- 
biectele pentru concursul Mi- 
nitehnicus. Materia primă — 
fantezia și tot ceea ce se gă
sește în gospodăria părinților ; 
obiecte casate de la întreprin
deri și instituții, materiale 
din natură.

Se fac aprecieri (eventual, și 
n-ar fi rău, să se acorde pre
mii) pentru ingeniozitate, cali
tățile tehnice, utilitatea prac
tică, materialul folosit.

Mersul vremii

Cea mai bună organizație

Vremea în ameliorare. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros 
în nord-estul țării, unde vor 
cădea ploi locale. In rest se 
vor semnala averse izolate, mai 
ales în zona deluroasă. Mîni- 

vor fi cuprinse între 0 
grade, iar maximele între 
20 grade, local mai rîdi-

Așa se intitulează concursul 
instituit în acest an la tînăra 
exploatare minieră Bărbăteni, 
din inițiativa comitetului 
U.T.C. pe mină. In luna mar
tie, ca organizație de tineret

cu meritele cele mai mari în 
concurs a fost desemnată or
ganizația de bază nr. 1 in
vestiții.

Prin acțiunile de muncă pa
triotică ale -unui grup de 20

de tineri de aici a fost colec
tată și predată la I.C.M. can
titatea de 2 250 kg fier vechi.

Vasile PUPAZAN. 
secretarul comitetului

— mina Bărbăteni

(Agerpres)

ironspunerii in vioță a principiului 
democratic de completă antrenare 
o fiecărui cetățeon la dezbate
rea problemelor societății și la 
luoreo deciziilor în cele moi im
portante domenii. Aportul fiecă
ruia la rezolvarea acestor proble
me este in funcție de actualita
tea cunoștințelor sale și de ca
pacitatea lui de a se adapta u- 
șor la situoțiile noi pe care vioța 
în necontenita mișcare i le pune 
in fotă.

Partidul nostru o exprimat în 
concepțiile sale nu o singură da
tă, necesitatea legării școlii, a 
pregătirii in general de cerințe
le progresului social și ale dez
voltării unui sistem inștituționa- 
lizol de educație din ce în ce 
moi corespunzător.

Există Io noi in țară o ve
che tradiție a cursurilor serale și 
o școlilor muncitorești. Din ce 
în ce moi puternic in ultimii ani 
s-a îmbunătățit conținutul aces
tui invăiămint, trecind de Io invă- 
(ămintului abstract și teoretizant- 
fn sensul strimt al cuvîntului, pro
ducător de funcționari - la un 
fnvățămint viu, realist, făuritor de 
oameni cu profesii practice, adop
tați necesităților vieții modeme, 
capabili să genereze valori și a- 
vulie națională.

In codrul onsomblului învă-« 
țămintului de stot din țara noas;

tiă, Voleo Jiului se bucură de 
prestigiu bine cunoscut. Aici : 
creat și funcționează zeci de școli 
generale, numeroase licee teore
tice și de specialitate, două mari 
grupuri școlore profesionale și 
Institutul de mine care pregăteș
te cadre cu pregătire superioară 
pentru întreaga industrie minieră 
din țară. Dar cunoștințele dobin- 
dite în școli nu pot fi acumulate 
o dotă pentru totdeauna. Ele tre
buie împrospătate din timp in 
timp, iar unele din ele, care au 
fost depășite, trebuie înlocuite cu 
oițele apărute între timp. Acest 
lucru este pe deplin valabil și 
pentru specialiștii și celelalte ca
dre din toate întreprinderile soci
aliste, deci și pentru cei din Va
lea Jiului, deoarece nici ei nu se 
pot limita Io cunoștințele acumu
late in perioada de studiu sau in 
anii de practică 
Oricit de înzestrat ar fi 
ner, un economist sau un tehni
cian, un specialist din orice do
meniu, fondul cunoștințelor însu
șite în anii de studiu se depreci- 
oză dacă nu sint împrospătate. 
Un inginer care a terminat Insti
tutul de mine cu 5, 10 sou mai 
multi ani in urmă și care 
preocupat permanent de 
pătareo cunoștințelor, a 
pe parcursul acestor 
însemnată parte din 
cumulat în

unitățile miniere ou pășit 
pe colea mecanizării complexe a 
proceselor de producție, fiind tot 
moi mult antrenote în outomati- 
zorea unor operoțiuni din subteran. 
Tehnica modernă nu poate da re-

permonența cunoștințe noi. Cu a- 
tit mai necesar este acest luciu 
pentru noile contingente de mun
citori și tehnicieni care vor păși 
pe porțile întreprinderilor, ale u- 
nităților miniere in primul rind.

zultalc-le scontate decît atunci 
cînd este minuită de oameni pri- 
cepuți, in store să obțină ran- 
domente sporite, să asigure folo- 
sireo mijloacelor din dotare la 
indicatorii proiectați, creșterea 
continuă o eficientei economice. 
Chiar și celor mai pregătiți mi
neri la nivelul tehnicii de azi, 
viața le cere in condițiile extinderii 
tehnicii moderne să acumuleze în

Legea precizeoză că perfecțio
narea continuă a pregătirii pro
fesionale constituie o obligație de 
serviciu a tuturor lucrătorilor u- 
nitoților socialiste. Conducătorii 
unităților miniere și celorlalte în
treprinderi aparținind Centralei 
cărbunelui Petroșani, ca și din 
celelalte unități economice din 
municipiul nostru ou datoria și 
obligația de a sprijini și de a

controla modul in core se desfă
șoară activitatea de perfecționare 
a pregătirii profesionale in sec
toarele de care răspund. Fiecare 
trebuie să rețină că această lege 
stipulează drept criteriu principal 
al promovării și recompensării 
calificarea, competența, valoarea 
profesională a solariaților.

Și în bazinul nostru, activitatea de 
perfecționare se va desfășura în 
mod plonificat, fiind integrată in 
planurile anuale și de perspecti
vă de dezvoltare a unităților e- 
conomice. Atestarea pregătirii 
profesionale in conformitate cu 
prevederile legii se va face prin 
documente elaborate de unitățile 
socialiste sau centrele de perfec
ționare in urma unor probe teo
retice sou practice, examene și 
lucrări care vor fi reglementate 
de organele centrale de stat. Sta
bilirea diversității lormelor de 
perfecționare, durata acestora, 
frecvența ciclărilor in cadrul fie
cărei categorii profesionale intră 
în competența ministerelor și a 
celorlalte organe centrale care 
vor asigura și condițiile materia
le necesare desfășurării procesu
lui de perfecționore a pregătirii 
profesionale o lucrătorilor.

In această vastă acțiune menită 
să îmbogățească nu numai cu
noștințele profesionale dar și di

cultura generală, să antreneze și 
moi mult decît pînă in prezent 
pe toți salorioții la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economice 
ce revin unităților din bazinul 
nostru, organele și organizațiile de 
partid, de sindicat și ale U.T.C., 
sînt chemate să aducă un mare 
aport. In criteriul de apreciere a 
activității acestor organizații va 
trebui să-și găseoscă locul cu
venit și aportul pe care ele îl a- 
duc la marea acțiune de reciclare 
a cunoștințelor tuturor celor care 
lucrează în unitățile socialiste.

Ziarul nostru își propune să o- 
glindească in coloanele sale ex
periența bună acumulată în acest 
domeniu și să contribuie Ic înlă
turarea anumitor deficiențe eare 
se vor ivi pe parcurs. In acest 
sens ne adresăm activiștilor de 
partid, de stat și obștești, cadre
lor de conducere și lucrătorilor di
rect productivi din. întreprinderi cu 
rugămintea de o se adresa re
dacției cu tot ceeo ce socotesc 
demn de publicat in oceostă pri
vință.

Sarcinile de plan pe anul in 
curs, ca și pe întregul cincinal, nu 
numai cele de ordin cantitotiv, 
dar mai ales cele de ordin ca
litativ, impun ca acestei acțiuni 
să-i acordăm cea mai mare a- 
tenție in fiecare unitate, la toa-; 
te nivelele.

• inginer principal 
la sectorul tehnic

responsabil ajutor 
cantină

Lămuriri privind condițiile de angajare se pot 
primi de la biroul personal al Institutului de 
mine din Petroșani sau de la telefon 1050, 1051.
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J Lucrări edilitar=cțospodă= 
cești în Petroșani

I

Pe zi ce trece înfățișarea o- 
rașului nostru cunoaște tot 
mai multe schimbări și înnoiri 
edilitar-gospodărcști.

Zilele trecute au fost termi
nate lucrările de amenajare 
a spațiilor devenite libere în 
fața cinematografului .7 No
iembrie* și a căminului stu
denților. și se află în curs de 
finalizare trotuarele dc acces 
la blocul 109 dc pe str. Repu
blicii și noul liceu.

Totodată se execută lucră
rile dc construire a unui nou 
trotuar pe str. Republicii, fă- 
cînd legătura între străzile 
I. C. Frimu și P. Maior. Des
fășurarea acestor lucrări con
stituie începutul unor vaste 
acțiuni organizate de serviciul 
de gospodărie din cadrul Con
siliului popular municipal ce 
vor avea loc în cursul anului 
1971.

î I

„ORIZONTUL" 
PREZEN

TULUI
A coborî din virful muntelui 

pînă în străfundurile lui în
seamnă a trece de la o lume 
îa alta, pe care nuniai
sfredelitorii pământului o 
cunosc. Schimbarea aceas
ta, atît de obișnuită acum,
avea la început ceva din fiorul
coborârii pe ..celălalt tărîm".

Așa a simțit-o și Petru Colda 
în urmă cu 29 de ani cînd a 
coborît pentru prima dată în 
mină. Abia împlinise 15 ani. 
Angajat la atelierul electrome
canic al minei Lonea, din pri
mele zile a trebuit să coboare 
pe puț pentru a efectua în sub
teran diferite reparații. Munca 
era grea, cîștigul puțin. Tinărul 
Petru Colda trăia zi de zi neca
zurile muncitorilor nu numai de 
!a atelier, ci și de la mină. Ast
fel a început să înțeleagă fră
mântările ce aveau loc aici.

Pe măsură ce evenimentele 
răsturnau vechile stări de lu
cruri, se clarificau și în mintea 
iui problemele care ridicau atî- 
tea întrebări. După satisfacerea 
stagiului militar. Petru Colda a 
revenit la atelierul electro-me- 
canic. Era acum lăcătuș și se 
simțea tot mai legat de colecti
vul în care lucra. Căsătorindu- 
se cu o fată din Cimpa, s-a 
stabilit aici, fiind mai aproape 
ide locul de muncă, dar poate 
și pentru câ Marina, soția lui, 
era fiica acestor plaiuri co- 
borite din baladă.

Anii au trecut și" o dată cu ei 
transformările din viața oame
nilor din Valea cărbunilor erau 
tot mai intense. Localitățile își 
schimbau înfățișarea devenind 
mai frumoase, mai modeme. 
Cartiere noi de blocuri răsăreau 
ca din pămînt în locurile unde 
altădată nu era nimic.

Ceva esențial se schimbase în 
fizionomia și conștiința oameni
lor. Nici Petru Colda nu mai 
era cel dinainte. La atelier, în

mijlocul comuniștilor, se schim
base și el. Simțea că nu mai 
poate trăi altfel decît așa cum 
vedea cu ochii lui și cum în
vățase că trebuie să trăiască. 
De aceea a cerut să fie primit 
în rîndurile comuniștilor. Eve
nimentul a însemnat o mare 
sărbătoare în viața sa Și era 
firesc să nu rămână fără ur
mări. Altfel trăia și muncea 
acum, altfel îl priveau colegii 
dc muncă din atelier.

După cîțiva ani de la căsă
torie, s-a născut fiica lor, Mari- 
oara, care le va aduce alîtea 
bucurii în anii de școală, deve
nind învățătoare.

Cîștigînd bine și ajutat zil
nic de harnica lui soție. Petru 
Colda a cumpărat o bucată de 
pămînt pe care și-a construit o 
casă. In cîțiva ani a terminat-o. 
E o casă frumoasă, clădită lin
gă șosea.

Maistrul principal Gheorghe 
Iacob și muncitorii lăcătuși loan 
Martinelli și Ilie Bălănescu cu 
care lucrează la atelierul elec
tromecanic, spun numai lucruri 
bune despre Petru Colda și fa
milia sa. Cuvintele inginerului 
Ștefan Robu, șeful sectorului I 
al E. M. Lonea, sînt și mai 
concludente în acest sens :

_De cînd lucrează la revizia 
mașinilor de extracție de la 
puțul principal Lonea I și pu
țul orb nr. 1, aflat între ori
zontul 400 și 557 m, s-a dovedit 
unul din cei mai pricepuți și 
conștiincioși lăcătuși electrome
canici. Intrucît trebuie să exe
cute lucrări de reparații care 
necesită oprirea producției, a- 
cestea sînt planificate în spe
cial în zilele de duminică și 
Petru Colda nu a lipsit nicio
dată de la serviciu, rămînînd de 
fiecare dată, cînd era nevoie, 
peste orele de program, pînă la 
terminarea lucrării".

C. HOGMAN

La șut...

a 
a
■

LA ORDINEA ZILEI

I<

SEDIU NOU PENTRU I.G.L. 
PETROȘANI

Multitudinea problemelor 
ce stau în fața serviciilor 
întreprinderii de gospodărie 
locali vă, situate în diverse 
puncte ale orașului, a impus 
necesitatea centralizării lor 
intr-un singur sediu care să 
satisfacă cerințele funcționa
le și ale coordonării, precum 
și deservirea operativă a ce
tățenilor.

Amenajat pe strada Cuza 
Vodă nr. 23, după proiectul 
arhitectului Cornel Crașovan, 
noul sediu al I.G.L. a înce
put să găzduiască de cîteva 
zile serviciul de documentare 
și proiectări din cadrul între
prinderii, urmând ca pînă la 
mijlocul acestei luni și cele
lalte servicii să-și desfășoare 
activitatea în noul local.

T V
JOI S APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Mult e dulce și frumoasă.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, in 50 de evo

cări.
20.10 Istorie vie.
20.50 Antologie lirică, emisiune 

de versuri.
21.10 Intermezzo folcloric cu 

frații Petreuș.
21.20 ..Planeta se grăbește' — 

film documentar de mon
taj. „Contraste pe planetă**.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Recital Enrico Macias.

QSîeagul roșu
Coiespondenții 

și cititorii 
ne scriu despre 
localitatea lor

cine- 
nouă 
nos-

Casa de cultură cu 
matograf este cea mai 
construcție din orașul 
tru. Aici au loc cu regulari
tate vizionări de filme. Se 
lucrează intens și la monta
rea luminilor pentru scenă.

O sugestie
Deși destul de impunătoare, 
construcția nu-i prea atrăgă
toare. Nu numai pentru că 
exteriorul este netencuit, ci 
pentru că terenul din jur 
nu este amenajat. El se poate 
amenaja și încă repede. In 
acest sens venim cu o suges
tie. Să se facă amenajarea 
de către tineri prin muncă 
patriotică. Ori de cite ori 
vor veni să-și petreacă o 
parte din timpul lor liber 
aici, ei vor avea satisfacția că 
și-au adus contribuția la în
frumusețarea împrejurimilor 
acestui lăcaș.

1). PÂDUIIEANU

împrejurimilor

Zvon 
de primăvară

Anotimpul înnoirilor pul
sează puternic și în orașul 
nostru. Toate peluzele de pe - 
strada principală a orașului 
au fost săpate spre a fi în
sămânțate cu iarbă. Arbo
rii ornamentali au fost cură- 
țați iar coroanele lor rotun
jite. De altfel, acțiuni edili- 
tar-gospodâreștj au avut loc 
în întregul oraș. In curtea 
sectorului l.G.C. din locali
tate un însemnat număr de 
arbori și arbuști ornamen
tali așteaptă să fie plan
tați pe zonele verzi. Bună 
parte din ei au fost aduși de 
pe dealurile din împrejurimi.

Demn de reliefat este și 
faptul că la o singură acți
une gospodărească, inițiată 
de Comitetul executiv al 
consiliului popular al orașu
lui, au participat peste 1000 
de cetățeni efectuînd 5 000 
ore de muncă patriotică. 
Printre aceștia amintim pe 
Iosif Szellan, Dumitru Vas
tul, Carol Reiff. Stelian Mi- 
ciu, Carol Belony și Constan
tin N stor.

Hie FRUNZA

La 
muncă 
patriotică 

în 
cartierul 
Sterminos.

Sînt de fapt maidan
Cînd m-am născut acum 

cîțiva ani, părinții m-au bo
tezat pompos Stadion. Ci
ne-mi sînt însă părinții nu 
știu, deoarece nimeni nu are 
grijă de mine. Priviți-mă și 
vă veți convinge. Am eu în♦ •

fățișare de stadion ? Mă nu
mesc e drept așa, dar sînt 
maidan în toată legea. La 
intrare, un morman de cenu
șă, iar pe locul unde ar tre
bui să fie tribuna sînt bălă
rii și pietre. Terenul pro- 
priu-zis c numai gropi care

Estetică E FRUMOS ORAȘUL NOSTRU
Chiar în centrul orașului 

nostru există un bufet. Fir
ma lui însă infirmă acest

fapt. Cică n-ar exista bufet 
...............  *- pe 

ce-i
ci ...ufet. Unii fac haz 
această temă. Numai 
auzi :

— Vii 
stesc cu

Acum, 
uricănenii, 
localul respectiv este bufet, 
dar firma cu pricina strică 
estetica orașului. Și inai a- 
testă și neglijența T.A.P.L. 
Petroșani. Se vede treaba că 
în mentalitatea unora, Urica- 
niul e considerat tot o loca
litate periferică.

D. COSTEA

cin-la ...ufet să te 
o ...uică (țuică) ? 
nu pentru că noi, 

n-am ști că în

In holul liceului nos
tru se află cîteva foto
montaje. Sînt expuse 
creații ale membrilor 
cercului foto ce-și des
fășoară activitatea în 
cadrul liceului. Unul 
din iui .montaje este 
dedicat in exclusivitate

orașului în care trăiesc 
și învață elevii. Prin 
graiul fotografiilor, mem
brii cercului foto vor
besc despre orașul 
nostru și despre minu
natele peisaje naturale 
ce-1 înconjoară.

Gli. SOUCEANU

atunci cînd plouă se trans
formă în băltoace. Mare of 
au și fotbaliștii care joacă 
aici. N-au la dispoziție nici 
vestiare și nici dușuri. Și 
tare ar mai vrea sportivii să 
arăt după cum îmi este nu
mele, adică să seamăn in
tr-adevăr cu un stadion.

Pentru conformitate
C. MIRCEA

U 
a

PREVENIREA 
IN ANOTIMPUL
A

INCENDIILOR 
DE PRIMĂVARĂ ■

■
■

LA U.E.L. PETROȘANI |
in cadrul Unității de explo

atare a lemnului Petroșani își 
desfășoară activitatea un nu
măr însemnat de sectoare fo
restiere. ateliere mecanice, de
pozite ele. Se poate afirma că 
majoritatea salariaților U.E.L. 
manifestă față de pădure, de 
locurile lor de muncă, o dra
goste și o grijă deosebită' stră- 
duindu-se să exploateze cit 
mai rațional masa lemnoasă 
acordind în același timp toată 
atenția apărării ei de efectele 
distrugătoare ale incendiilor 
izbucnite din neglijență.

Din experiența anilor tre- 
ouți s-a putut învăța că, prin 
simpla aruncare la întîmplare 
în pădure ori în preajma aces
teia a unui chibrit aprins sau 
rest de țigară, in timp scurt, 
mii de metri cubi de material 
lemnos s-au transformat în 
cenușă. Facerea focurilor des
chise în pădure ori în cadrul 
sectoarelor de exploatare, 
pentru anumite necesități gos
podărești ale lucrătorilor fores
tieri, și lăsarea lor fără supra
veghere sau neluarea măsu
rilor de stingere a lor la ple
care, sînt, de asemenea, tot 
atîtea cauze de incendiu 
care, neînlăturate la timp, pot 
aduce mari prejudicii avutului 
obștesc.

Tocmai de aceea, este nece
sar să se atragă atenția sala
riaților zi de zi și prin toate 
mijloacele posibile, asupra ne
cazurilor și daunelor ce s-ar 
putea ivi prin ignorarea pre
scripțiilor ce se indică în sco
pul apărării bunurilor mate
riale de lăcomia focului. Cre
dem că nu mai trebuie de
monstrat că încălcarea unor 
reguli elementare p.c.i. sau ne- 
respectarea instrucțiunilor pen
tru prevenirea incendiilor (nr. 
311/1967 a M.E.F.) duce, rin

condițiile existenței unor mari 
cantități de material combus
tibil solid, sub formă brută 
sau semifabricat, a unor de
șeuri (scurtături, margini, ru
meguș) la izbucnirea și dezvol
tarea unor incendii dc mari 
proporții, pustiitoare.

Sînlem în plină primăvară 
— anotimp deosebit dc favo
rabil incendiilor dc păduri. 
Comisia tehnică de prevenire 
și stingere a incendiilor a 
U.E.L. Petroșani trebuie să-și 
intensifice preocupările, să-și 
întemeieze măsurile ce Ic ia 
în continuare pe analiza rea
listă a modului în care majo
ritatea sectoarelor de exploa
tare își îndeplinesc sarcinile 
ce le revin pe linia prevenirii 
incendiilor. Se cere îmbunătă
țit stilul de muncă al comi
siei. rare să fie practic, legat 
de activitatea fiecărui sector 
de exploatare, parchet, depo
zit etc. Șefii sectoarelor de ex
ploatare, depozite etc. s-au 
familiarizat cu prevederile in
strucțiunilor pentru prevenirea 
incendiilor, cunosc în amănun
țime situația de pe raza lor 
de activitate și trebuie să ac
ționeze în consecință. Prin- 
tr-un efort comun al tuturor 
factorilor de care depinde asi
gurarea deplină a măsurilor 
ce trebuie luate pentru preve
nirea apariției incendiilor în 
sectoarele de exploatare, și în 
primul rînd printr-o organi
zare mai riguroasă a activită
ții de prevenire, se pot obți
ne in continuare rezultate 
bune pe linia apărării păduri
lor împotriva incendiilor și a 
tuturor obiectivelor aparțină
toare U.E.L. Petroșani.

Deviza tuturor salariaților 
forestieri trebuie să fie în a- 
ceasta perioadă: nici un in
cendiu la locul de muncă 1

IN ATENȚIA ȘEFILOR DE SECTOARE, 
EXPLOATĂRI, PARCHETE, ATELIERE ETC.

@ in parchetele forestiere se va organiza un sistem de 
alarmare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toți 
muncitorii ;0 materialul lemnos, ce se depozitează un timp oare
care în parchete, se va stivui după ce solul a fost curățat 
de toate materialele inflamabile;

® se interzice folosirea unor instalații electrice dc ilu
minat sau de forță nerealementare ;0 depozitele de combustibil vor fi izolate fa(ă dc 
pădure:0 ferăstraiele mecanice se vor păstra pe timpul nopții 
cu rezervoarele de combustibil golite. Combustibilul scos din 
rezervoare se va păstra in vase metalice bine închise ;

• tractoarele ce se folosesc la exploatare, vor fi pre
văzute cu paraseîntei la eșapament;

• ascuțirea sculelor se va face numai in locuri special 
amenajate;0 curățirea parchetelor de resturi (deșeuri) se va face 
simultan cu exploatarea, astfel incit la terminarea exploa
tării parchetului, terenul să fie curățat, iar resturile adunate 
in grămezi izolate.

NU UITAȚI !
încălcarea prevederilor H.C.M. nr. 2 285/69 atrage după 

sine severe sancțiuni materiale. De aceea, reîmprospătați-vă 
periodic cunoștințele pe linie de p.c.i.. aplicați și respectați 
cu strictețe normele și instrucțiunile do -'a-ză contra incen
diilor.

NU UITAȚI! Nercspectarca prevederilor de apărare 
a avuției obștești de pericolul focului se sancționează cu 
amendă de Ia 190 Ia 3 000 Ici.

LUCRĂTORI FORESTIERI, ȘTIAȚI CĂ...
...In perioada de primăvară cele mai multe incendii se 

produc datorită :
— focului făcut în pădure;
— aruncării capetelor de țigări sau a chibriturilor aprin

se in pădure, ori în alte locuri cu frunze uscate, resturi 
vegetale etc. ;

— reșourilor, lămpilor de gătit sau de iluminat lăsate 
in funcțiune, fără supraveghere în încăperi.

PE ȘANTIERUL T.C.M.M.
Pe loturile și la punctele de 

lucru ale Șantierului Valea 
Jiului al T.C.M.M., paza con
tra incendiilor ridică multe 
probleme. Ele derivă din fap
tul că, în foarte multe locuri, 
se lucrează cu foc deschis. In 
anul acesta pe șantierele 
T.C.M.M. nu a fost înregistrat 
nici un incendiu. Aceasta nu 
înseamnă însă că nu mai sînt 
deficiențe, că nu trebuie să se 
depună, în continuare, efor
turi sporite ca, prin măsuri 
adecvate, să se prevină peri
colele de incendiu, să se apere 
de distrugere bunul obștesc. 
Nu trebuie uitat că, datorită 
unor neglijențe și nerespectării 
regulilor și normelor p.c.i. la 
lucrări de sudură, anul trecut 
au căzut pradă flăcărilor și 
distrugerii importante valori 
materiale, de pe alte șantiere 
din țară.

Comisia tehnică p.c.i. consti
tuită la nivelul trustului și 
avînd sprijinul conducerii, a 
întocmit un plan de acțiune 
pe baza căruia își desfășoară 
activitatea, coordonează măsu
rile pentru inlăturarea defici
ențelor și apărarea obiective
lor și a bunurilor împotriva 
incendiilor. La fiecare șantier 
al T.C.M.M. comisiile tehnice 
p.c.i. sînt datoare ca, spriji
nite de șefii de șantiere și de 
loturi, maiștri, să ia măsuri de 
asigurare în mod adecvat a 
pazei contra incendiilor la 
toate obiectivele în conformi
tate cu legislația în vigoare și 
cu prevederile instrucțiunilor 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor. Se impune ca, prin 
folosirea tuturor mijloacelor 
de propagandă, să se facă cu
noscute normele de pază con
tra incendiilor prevăzute în 
H.C.M. 2 285/1969 privind sta

bilirea și sancționarea contra
vențiilor la normele de preve
nire și stingere a incendiilor. 
Condiția principală este ca să 
se cunoască în șantier și să 
se aplice aceste norme. A- 
ceasta este de fapt o necesi
tate imperioasă și numai ma
nifestând exigența și răspun
derea cuvenită față de res
pectarea normelor p.c.i. se pot 
feri de foc bunurile încredin
țate constructorilor T.C.M.M. 
spre păstrare și gospodărire. 
7'rebuie întronată o disciplină 
severă din acest punct de ve
dere. Nu trebuie să se dea do
vadă de îngăduință cu cei care 
sînt neglijenți, nu dau impor
tanță normelor p.c.i., le în
calcă.

Pentru a evita orice pericol 
de incendiu, trebuie folosite 
toate posibilitățile de care 
dispune comisia p.c.i. prin 
care să fie puse in siguranță 
obiectivele împotriva incendii
lor. Întărirea disciplinei, pu
nerea în ordine a mijloacelor 
care, nefolosite corect, pot da 
naștere la incendii (aparate de 
sudură, instalațiile de ilumi
nat, tablouri de distribuție) 
cit și dotarea posturilor de in
cendiu cu toate materialele de 
intervenție necesare, sînt nu
mai cîteva din măsurile ce 
trebuie luate.

Reamintim tuturor șefilor 
de loturi, maiștrilor ele. că 
este de datoria lor de a lua 
fără întârziere măsurile -ce se 
impun pentru a se asigura o 
pază corespunzătoare contra 
incendiilor, pentru a se res
pecta in fiecare lot și punct 
de lucru normele p.c.i. Aces
tea sint sarcini de serviciu și 
încălcarea lor contravine legii. 
Ori abaterile de la prevederile 
legii constituie contravenție și 
se sancționează ca atare.
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IN ATENȚIA ȘEFILOR DE LOTURI, 
MAIȘTRILOR, ȘEFILOR DE DEPOZITE0. luați măsuri pentru respectarea sarcinilor stabilite 

prin instrucțiunile dc p.c.i. ;0 interziceți folosirea focului deschis, de orice natură, 
pe tâmp de vînt și la distanțe mai mici de 50 m de obiec
tivele învecinate ;

0. materialele combustibile — cherestea, ușile, ferestre
le, deșeurile lemnoase — să fie depozitate în locuri special 
amenajate și amplasate conform normelor legale în vigoare ;

• depozitarea lichidelor inflamabile — benzină, petrol, 
motorină, uleiuri etc. — să se facă numai în locuri special 
amenajate în acest scop, respeetindu-se normele p.cJ. ;

•' nu permiteți executarea, amplasarea și folosirea in
stalațiilor electrice și a sistemelor de încălzit improvizate ;9 în executarea construcțiilor pentru organizarea de 
șantiere, respectați prevederile normelor privind proiecta
rea și execuția construcțiilor din punct de vedere al pre
venirii incendiilor ;

• asigurați la toate loturile și punctele de lucru, surse 
de apă, și mijloace de stingere conform normelor p.c.i.;0. organizați în mod corespunzător paza contra incen
diilor și inslruiți personalul pentru ca acesta să știe ce 
atribuțiuni are și cum trebuie să acționeze pentru înlătura
rea cauzelor generatoare de incendii și pentru stingerea 
acestora ;

@ interziceți fumatul în magazii, depozite cit și în 
toate locurile unde un chibrit sau un rest de țigară aruncat 
la întîmplare poate provoca incendii.

SE INTERZICE :
— folosirea în stare defectă a instalațiilor și aparatelor 

consumatoare de energie electrică de orice fel ;
— încărcarea rețelelor electrice peste sarcina admisă ;
— suspendarea corpurilor de iluminat direct de conduc

torii de alimentare :
— agățarea sau introducerea pe și*în interiorul panou

rilor, nișelor, tablourilor electrice etc. a obiectelor și mate
rialelor de orice fel ;

— utilizarea lămpilor mobile de control, alimentate la 
o tensiune mai mare de 24 V ;

— executarea de lucrări de întreținere și reparații ale 
instalațiilor electrice de către persoane necalificate și ne
autorizate ;

— folosirea abajururilor din hirtie sau din alte materi
ale combustibile la corpuri de iluminat :

— întrebuințarea radiatoarelor, reșourilor etc. in încă
peri unde sînt depozitate sau se prelucrează materiale in
flamabile ori explozive ;

— folosirea legăturilor provizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct în priză (reșouri. ciocane de lipit, 
etc.) fără luarea măsurilor de izolare față de elementele 
combustibile din încăperi.

I IN UNITĂȚILE I.mTr ~|
Comisia tehnică de preveni

re și stingere a incendiilor din 
cadru] întreprinderii de moră- 
rit și panificație Petroșani — 
președinte ing. șef Elena Da
mian, se poate spune că desfă
șoară o activitate bună. Au 
fost întocmite planuri de mă
suri trimestriale chibzuite, cu
prinzătoare. Sarcinile prevăzu
te în ele, și mai ales îndepli
nirea lor întocmai, vor asigu
ra buna desfășurare a acti
vității, preîntâmpinarea perico
lelor unor incendii, apărarea 
avuției obștești de distrugere.

Verificarea și remedierea 
deficiențelor la toate instala
țiile electrice ; dotarea tuturor 
posturilor de incendii cu toa
te materialele necesare : inlă
turarea deficiențelor la insta
lațiile de încălzit; reactualiza
rea sarcinilor pe linie de pre
venire și stingere a incendii
lor la toate locurile de mun
că ; instruirea periodică a tu
turor salariaților și înarmarea 
lor cu toate cunoștințele teo
retice și practice pe linia de 
pază contra incendiilor; acor
darea unei atenții deosebite 
activității de propagandă p.c.i., 
sînt cîteva dintre sarcinile sta
bilite în planul de măsuri pe 
trimestrul II 1971 pentru fina
lizarea cărora se depune stră
danie și interes major.

Pentru înlăturarea la timp a 
oricăror cauze de incendii în 
întreprindere, se impune inten
sificarea activității de preveni
re a incendiilor de către toți

șefii de unități, punîndu-se 
accent pe executarea la toate 
locurile de muncă a unui 
control pentru depistarea și 
înlăturarea la timp a tuturor 
cauzelor care ar putea provoca 
incendii. O atenție sporită se 
va acorda instalațiilor electri
ce de iluminat și forță, nead- 
mițându-se improvizațiile sau 
siguranțe supradimensionate.

Se vor verifica injectoarele 
de motorină de la cuptoare, 
eliminîndu-se orice scurgere, 
luîndu-se măsuri pentru etan- 
șeizarea conductelor etc. Un 
accent deosebit se va pune pe 
instruirea personalului la 
locurile de muncă, precum și 
pe organizarea și instruirea 
echipelor p.c.i.

Concomitent cu luarea mă
surilor de prevenire trebuie 
să se acorde toată atenția și 
asigurării intervenției. în caz 
de nevoie, pentru stingerea 
incendiilor și menținerii în 
permanentă stare de funcțio
nare a materialelor p.c.i. și 
asigurării libere a căilor de 
acces. Se va pune accent pe 
cunoașterea normelor și regu
lilor stabilite pentru fiecare 
unitate și loc de muncă în 
parte, pe aplicarea în practi
că a prevederilor instrucțiuni
lor nr. 816/1967.

Aplicarea acestor instrucți
uni constituie o obligație le^ 
gală pentru toți șefii de sec
ție, ateliere etc. și totodată o 
îndatorire patriotică.

PE ADRESA DUMNEAVOASTRĂ
Tovarăși din conducerea 

morii de cereale din Lupeni 1 
Am fi vrut să vă felicităm 
pentru interes deosebit, aten
ție permanentă, rezolvare ju
dicioasă a problemelor de pre
venire a incendiilor la unita
tea pe care o conduceți. Nu-i 
vina noastră că nu vă felici
tăm, ci vă criticăm. In loc de 
lucruri bune pe linie de p.c.i. 
am găsit la dv. dezinteresul 
pe care-1 dovediți dc mai mult 
timp. Trebuie să recunoașteți, 
Iov. Lucian Suciu, în calitate 
de responsabil al morii cu 
pricina, că în unitatea pc care 
o conduceți există căi de ac
ces blocate, scurgeri de ulei

la lagărele de la valțuri, cu
relele de transmisie se freacă de 
părțile combustibile ale con
strucției morii, corpuri de ilu
minat neprotejate etc., etc. In 
asemenea condiții de grave 
deficiențe și crasă lipsă de 
preocupare, care înseamnă pe
ricol de incendiu, pagube ma
teriale, spuneți și dumneavoas
tră, în cel fel v-am putea fe
licita ? In orice caz meritați 
suportarea rigorilor prevăzute 
de H.C.M. 2 285/6!) cu sanc
țiune pe loc cu 250 lei. Sperăm 
să vă fie de învățătură, să vă 
mobilizeze în a lua măsurile 
corespunzătoare pe viitor.

REGULI SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ :
La terminarea lucrului, salariații vor părăsi locul de 

muncă numai după efectuarea următoarelor operațiuni :0 oprirea tuturor mașinilor și utilajelor;
® deconectarea din prize a tuturor aparatelor electrice 

portabile racordate la cabluri ;
® deconectarea întregii instalații de forță și de lumină 

la tabloul principal;0 curățirea locului de muncă și in special a motoare
lor de acționare :0 stingerea focurilor ;0 șeful de secție, la terminarea lucrului, va controla 
întregul sector urmărind dacă s-au luat măsurile corespun
zătoare pe linie de p.c.i.

ȘEFI DE SECȚIE, DEPOZITE ETC. !
Conform instrucțiunilor M.A.I. nr. 362/1963, art. 25, 

purtați întreaga răspundere pentru organizarea pazei contra 
incendiilor, la locurile de muncă. In acest sens sînteți 
obligați :

— să acționați pentru aplicarea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a incendiilor la locurile de muncă 
a căror conducere vă este încredințată ;

— să instruiți lunar tot personalul din subordine, cu 
privire la sarcinile ce-i revin pentru prevenirea și stingere;: 
incendiilor ;

— să organizați echipe de primă intervenție, in caz de 
incendiu, in rîndurile personalului existent in subordine ;

— să asigurați păstrarea, întreținerea și funcționarea 
corespunzătoare a utilajelor de stingere a incendiilor exis
tente în dotarea obiectivelor pentru care purtați responsa
bilitatea.

- MATERIAL PUBLICITAR —
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LUCRĂRILE
CONGRESULUI

P. C. U. S
' MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Corespondență de la Silviu Po- 
dină : Miercuri au continuat, în 
sala Congreselor din Kremlin, 
lucrările Congresului al XXIV- 
tea al P.C.U.S., sub președinția 
lui P. M. Mașerov, membru 
supleant al biroului politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bielorusia.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor pe marginea raportu
lui. „Directivele Congresului al 
■KXIV-lea al P.C.U.S. cu pri
vire 1a planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1971—1975", 
P. S. Neporojnii, ministrul e- 
ncrgeticii și electrificării al 
,U R S.S., a creionat tabloul dez
voltării energeticii țârii în ul
timul cincinal. In prezent, cen
tralele electrice ale U.R.S.S. au 
o putere instalată de 166 mi
lioane KW. In anul trecut, ele 
au produs 740 miliarde kWh 
de energie electrică.
in 
trate 
ilimskaia, 
gulskaia și altele, precum și o 
serie de termocentrale și cen- 

Itrale atomoelectrice de mare 
capacitate. In continuare, vor
bitorul s-a referit 1a lucrările 
de realizare a sistemului ener
getic al părții europene a 
U.R.S.S., cu o putere de peste 
400 milioane kW, la extinderea 
electrificării satelor. El a anun
țat că, în următorii 10—12 ani. 
se vor construi noi capacități 
energetice cu o putere totală de 
200 milioane kW, din care 67 
milioane în actualul cincinal. 
,Vor fi instalate, de asemenea, 
noi linii de înaltă tensiune, se 
.va trece 1a interconectarea sis
temelor energetice ale părții 
europene a U.R.S.S., Siberia, 
'Asiei centrale și Transcauca- 
ziei. realizîndu-se, astfel, siste
mul energetic unic al U.R.S.S.

Din partea Consiliului Central 
al sindicatelor sovietice a luat 
cuvîntul V. I. Prohorov, se
cretar al C.C.S. El' a evocat 
dezbaterea largă de către oa
menii muncii a proiectului de 
directive, numeroasele propu
neri prețioase făcute cu acest 
prilej, a vorbit apoi despre ac
tivitatea sindicatelor, îmbunătă
țirea organizării întrecerii so
cialiste. contribuția adusă de 
inovatori la economisirea unor 
importante mijloace materiale, 
despre activitatea sindicatelor 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și în domeniul asi
gurărilor sociale.

K. M. Gherasimov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al Federației Ruse, a e- 
xemplificat cu cifre elocvente 
prefacerile intervenite în fede
rație în cel de-al optulea cin
cinal. Astfel, valoarea produc-

Se află 
plină construcție hidrocen- 

Saiano-Șușenskaia, Usti- 
Nurekskaia, Tokto-

țici industriale a crescut de 
1,5 ori, iar venitul național a 
crescut cu 45 la sută. Au in
trat în funcțiune 950 de între
prinderi noi. Datorită creșterii 
productivității muncii s-a asi
gurat 80 1a sută din sporul de 
producție. Vorbitorul a mențio
nat apoi realizările din agri
cultura federației. Aruncînd o 
privire în viitor, el a spus că 
în actualul cincinal producția 
industrială a R.S.F.S.R. va creș
te cu 44—47 1a sută. O dez
voltare rapidă vor cunoaște re
giunile răsăritene și Extremul 
Orient sovietic.

Realizările și problemele 
tuale ale industriei ușoare 
fost înfățișate Congresului 
X. X. Tarasov, ministrul 
dustriei ușoare a U.R.S.S.

Ministrul învățămîntului 
U.R.S.S., M. A. Prokofiev,

al
M. A. Prokofiev, a 

arătat, între altele, că în ac
tualul cincinal se va generaliza 
învățămîntul mediu. De pe a- 
cum, 92 1a sută din absolven
ții clasei a 8-a continuă școala.

Munca vastă de pregătire a 
noului cincinal pe baze știin
țifice, în mai multe variante, 
a fost schițată de N. K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. El a 
relevat schimbările din struc
tura acestui plan, subliniind 
dezvoltarea accelerată a ramu
rilor producătoare de bunuri de 
larg consum și procesul de mo
dernizare tehnică a întregii e- 
conomii, ca fiind cele mai im
portante prevederi.

Congresul a fost salutat mier
curi de H. del Canto, membru, 
al Comisiei politice a C.C. al 
Partidului Socialist din Chile, 
Tomio Nishizawa, membru al 
Biroului permanent al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Japonia, 
Amilcar Cabrai, secretar gene
ral al Partidului african al in
dependenței din Guineea și 
Insulele Capului Verde, Marc 
Drumaux, președintele P.C. din 
Belgia, N. Saui, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Liban. 
Franz Muhri, președintele P.C. 
din Austria, Aziz Mohammed, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Irak, J. Colle, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Bolivia, M. 
Vilner, secretar general al C.C. 
al P.C. din Israel, E. Papaioan- 
nou, secretar general al Parti
dului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (AKEL), și 
Kostas Koliannis, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Grecia.

Congresul a aprobat compo
nența 
narea 
țărilor 
tive.

Cel de-al XXIV-lea Congres 
al P.C.U.S. își continuă lucră-

comisiei pentru exami- 
corecturilor și comple
te proiectul de Direc-

Greva generală a oamenilor muncii
Italia

Cornel Burtică, a fost primit
de saliinsahul Iranului

și pancarte, s-au în
spre sala ..Brancaccio" 
avut loc un miting 1a 
vorbit, despre semnifi- 
importanța grevei, Rug-

Corespon-
Agerpres, Nicolae Po- 
transmite : Ministrul
al comerțului exterior, 
Burtică, a fost primit

TEHERAN 
dentul 
povici, 
român 
Cornel 
miercuri de Maiestatea Sa Im
periala, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, șahinșahul I- 
ranului. Audiența a avut loc la 
palatul Niavaran, în prezența 
amabsadorului României la 
Teheran, Pavel Silard.

Cu acest prilej, ministrul ro
mân a transmis șahinșahului 
un mesaj de salut din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind, șahin
șahul Iranului a adresat, la rîn- 
dul său, un mesaj de prietenie 
președintelui Consiliului de Stat

al României, precum și urări 
de progres și prosperitate po
porului român. In cursul între
vederii care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au fost 
evocate probleme privind co
operarea economică româno- 
iraniană.

In aceeași zi, ministrul ro
mân al comerțului exterior a 
fost primit de primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas IIo- 
veida, iar ulterior, a făcut o 
vizită ministrului irarfîan al 
finanțelor, Dhamshid Amouze- 
gar.

După-amiază, la sediul Mini
sterului Economiei au continu
at convorbirile dintre delega
țiile celor două țări.

PARIS 7 (Agerpres).
Voicu, prim-adjunct al minis
trului turismului, a avut, 
mărfi, la Paris, întrevederi 
c»i Marcel Anthonioz, secre
tar de stat cu problemele tu
rismului din Franța. In tim
pul convorbirilor, au fost 
discutate probleme privind 
colaborarea turistică dintre 
România și Franța.

In aceeași zi, Ilie Voicu a 
avut o intilnire cu ziariști 
ai marilor cotidiene și pe
riodice franceze, cu conducă
tori ai principalelor centrale 
de turism și agenții de voiaj, 
cu reprezentanți ai Comisa
riatului general al turismu
lui din Franța și ai compa
niei Air France. A fost pre
zent Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris. 
Conferința de presă a fost 
urmată de o gală de filme 
turistice.

confruntat

ROMA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Pulcea, trans
mite : In întreaga Italie s-a 
desfășurat miercuri greva ge
nerală a oamenilor muncii, de
clarată la inițiativa celor trei 
mari centrale sindicale — Con
federația Generală a Muncii 
(CGIL), Confederația Sindica
telor Muncitorilor (CISL), U- 
niunea Muncii (UIL) — în semn 
de protest față de politica gu
vernamentală de tergiversare 
a înfăptuirii reformelor de or
din social și economic reven
dicate de masele muncitoare, 
în special în domeniul locuin
țelor. Peste 15 milioane de oa
meni ai muncii din industrie, 
agricultură, comerț, transpor
turi, presă și radioteleviziune, 
din serviciile publice, și-au rea
firmat astfel hotărîrea de a con-

tinua ferm lupta pentru refor
me de structură economice și 
sociale, pentru dezvoltarea su
dului țării, reducerea șomaju
lui, a sporirii participării și a 
rolului clasei muncitoare la re
glementarea problemelor gene
rale ce o afectează nemijlocit.

La Roma, mii de oameni ai 
muncii s-au întrunit miercuri 
dimineața în piața de lîngă 
Colosseum, de unde, purtînd 
drapele 
dreptat 
unde a 
care a 
cația și 
gero Ravenna, secretarul gene
ral al UIL. In numeroase alte 
localități din Italia și în cen
trele muncitorești au avut loc 
manifestări similare.

ECUADOR

economice
președintelui Jose Velasco Ibarra

QUITO 7 (Agerpres). — Ar
mata terestră și forțele aeriene 
ecuadoriene au adresat un ul
timatum președintelui Jose Ve
lasco Ibarra, cerîndu-i să demi
sioneze în cazul 
rile lor nu vor 
integral.

După cum s-a
în urma destituirii directorului 
Academiei de Război, genera
lul Luis Jacome Chavez, un 
grup de ofițeri au încercat de
clanșarea unei lovituri militare 
care, însă, a eșuat. Aceștia ce-

în care cere- 
fi îndeplinite

mai anunțat,

reau demiterile ministrului a- 
părării, Jorge Acosta Velasco, 
și a comandantului armatei, ge
neralul Sacoto Montero, ambii 
acuzați de „purtare abuzivă". 
Incercînd să calmeze spiritele, 
președintele Ibarra le-a satisfă
cut parțial cererile, înlocuindu-1 
pe generalul Montero cu Hectoi' 
Jacome Castillo, vărul fostului 
director al Academiei de Răz
boi. Rebelii au cerut însă, In 
continuare, și demiterea minis
trului apărării, Jorge Acosta 
Velasco, nepotul președintelui.

I a

Ambasada iugoslavă din Stockholm
atacată de teroriști

STOCKHOLM 7 (Agerpres). 
— Agenția Taniug anunță că 
ambasada iugoslavă din Stock
holm a fost atacată de două 
persoane înarmate, despre ca
re se crede că sînt teroriști 
ustași. Teroriștii au pătruns în 
clădirea amabsadei și au 
30 de focuri de armă

ambasadorului și a personalu
lui acesteia. Ambasadorul a 
fost transportat în stare gravă 
la spital, unde a fost supus 
unei intervenții chirurgicale 
urgente.

Poliția suedeză a intervenit 
reușind aresteze pe

© Guvernul Ceylonului a 
trimis blindate împotriva u- 
nor elemente insurgente din 
unele zone ale țării, transmi
te agenția Associated Press, 
citind un comunicat al pos
tului de radio Colombo. Gu
vernul a anunțat că toate re
sursele forțelor armate, in
clusiv voluntarii, au fost mo
bilizate pentru a face față 
situației, relatează 
Associated Press.

® La Damasc au început 
marți convorbirile siriano-i- 
rakienc în legătură cu posi
bilitățile de utilizare în co
mun a apelor fluviului 
Eufrat.

Anticorpi „deblocanți"

VIETNAM!. L

capturi 
pe 
șoseaua

Evoluția situației din Iordania
• întrevederea președin
telui Adunării Naționale 
a R.A.U. cu reprezentanți 

ai mișcării palestiniene 
de rezistență

CAIRO 7 (Agerpres). — La- 
bib Shukeir, președintele Adu
nării Naționale a R.A.U., a a- 
vut marți o întrevedere cu re
prezentanți ai mișcării de re
zistență palestiniene, în cursul 
căreia a fost examinată evo
luția situației din Iordania. La 
întrevedere au participat doi 
reprezentanți ai organizației 
„Al Fatah", precum și cîțiva 
membri ai Comitetului Central 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.
F
• O declarație a regelui

Hussein
AMMAN 7 (Agerpres). — In 

cadrul unei reuniuni desfășura
te la Amman, regele Hussein 
p declarat i „singura reglemen
tare pe care o putem accepta

este aceea care ne va restitui 
teritoriile ocupate". Reafirmînd 
dorința sa de a stabili o cola
borare politică și militară cu 
toate statele arabe, Hussein a 
subliniat că, în acest scop, și-a 
reînnoit, în ultimile zile, ape
lul în vederea organizării unei 
conferințe arabe la nivel înalt, 
a cărei întrunire a cerut-o cu 
trei luni în urmă.

Arătînd că guvernul său se 
consideră în continuare legat de 
acordurile de 1a Cairo și Am
man privind reglementarea con
flictului cu palestinienii, el a 
adăugat i „aceste acorduri nu au 
fost aplicate, nefiind evacuat 
armamentul din orașe și sate. 
Este imposibil să ne tîrguim în 
problema stabilității și securită
ții noastre*. Regele Hussein a 
declarat, totodată că, în urmă
toarele două zile, palestinienii 
trebuie să evacueze armamen
tul din Amman.

® Forțele de rezistență 
palestiniene își retrag 
armamentul din Amman

AMMAN 7 (Agerpres). — For
țele de rezistență palestiniene 
continuă să evacueze unele pos

turi dc comando și armamen
tul greu aflate în diferite c .r- 
tiere ale Ammanului — au a- 
nunțat surse oficiale din capi
tala Iordaniei. Operațiunile de 
evacuare s-ar putea încheia în 
următoarele 48 de ore — a- 
nunță aceleași surse. Totodată, 
s-a comunicat că joi va avea 
loc la Amman o reuniune co
mună a reprezentanților guver
nului iordanian și ai rezisten
ței palestiniene, în prezența 
membrilor Comitetului Superior 
Arab, pentru a se examina po
sibilitățile de soluționare a ac
tualei crize.

★

AMMAN 7 (Agerpres). — Ior
dania nu va participa k. reu
niunea reprezentanților șefilor 
de stat arabi, propusă de R.A.U., 
a anunțat miercuri postul de 
radio Amman.

Intr-o notă remisă marți sea
ra ambasadorului R.A.U. la Am
man de către Abdallah Salah, 
ministrul afacerilor externe ior
danian, se arată că guvernul 
său nu poate lua parte la reu
niunea, consacrată examinării 
situației din Iordania, întrucît, 
„invitația de participare i-a par
venit prea tîrziu", transmite a- 
genția France Presse.

de pe 
satis- 

lor e-

LONDRA 7 (Agerpres). — Re
întors la Londra, după vizita o- 
ficială de 48 de ore făcută în 
R. F. a Germaniei, premierul 
britanic Edward Heath se gă
sește din nou confruntat cu di
ficultățile economice și sociale 
pe care le cunoaște Marea Bri- 
tanie. Pe plan social, Heath are 
de făcut față 1a trei mișcări 
revendicative de amploare, con
siderate de guvern drept o a- 
menințare la adresa, tentative
lor depuse pentru restabilirea 
activității economice. Cea mai 
mare dintre ele este cea de la 
Uzinele Ford din Anglia, unde, 
după o grevă de opt săptă- 
mîni, deși lucrul a fost reluat 
în multe sectoare, peste 12 000 
de muncitori continuă să nu se 
prezinte 1a posturile lor. Pre
lungirea acestei acțiuni reven
dicative, subliniază France 
Presse, afectează în mod serios 
activitatea filialei britanice a 
societății nord-americane.

Greva mecanicilor 
locomotive, care cer 
facerea revendicărilor
conomice, ar putea fi spriji- 
nită de alți feroviari, nemul
țumiți la rîndul lor de ofertele 
patronatului. Astfel, celor 30 000 
de mecanici de locomotivă li 
s-ar putea alătura alți 250 000 
de feroviari. Comitetul Execu
tiv al Sindicatului feroviarilor 
a respins marți seara ofertele 
societății „British Railways" a- 
rătînd că dacă cererile nu vor 
fi satisfăcute se va trece la 
organizarea altor acțiuni.

De asemenea, peste 2 000 de 
mecanici de centrale electrice, 
care formulează revendicări e- 
conomice, au făcut cunoscut că, 
în ipoteza refuzării satisfacerii 
acestora, vor declanșa o acțiune 
grevistă.

In fața acestei situații, apre
ciază France Presse, Edward 
Heath va încerca să obțină co
laborarea Congresului Sindica
telor Britanice (TUC) în scopul 
de a convinge unele sindicate 
că pozițiile lor „contravin in
teresului național". Sindicatele 
însă, adaugă AFP, se arată deo
sebit de intransigente în cere
rile lor.

zaa
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WASHINGTON (Ager-

și Ingregerd Hellstrom de la
1 Seattte din 

Washington, au descoperii la 
șoarecii vindecați de cancer

9 In urma unei emanații 
de gaze dintr-o mină de căr
buni din Cinheidre (Țara 
Galilor) 6 mineri și-au pier
dut viața, iar alți 25 se află 
internați în spital în stare 
gravă.

® Președintele Salvador 
Allende a respins cererile de 
demisie prezentate de miniș
trii care reprezintă în gu- 
gern partidul radical, anun
ță agenția France Presse. Cei 
trei miniștri radicali luaseră 
liotărirea de a părăsi guver
nul după rezultatele relativ 
slabe înregistrate de partidul 
lor la recentele alegeri mu
nicipale. Respingind demisii
le, președintele a declarat 
că personalitățile respective 
se bucură de toată încrede
rea sa și că nu are intenția 
de a proceda Ia o remaniere 
guvernamentală în viitorul 
apropiat.

fost sem- 
privind

agenția

© La Varșovia a 
nat un protocol 
schimburile de mărfuri din
tre -R.P. Polonă ,și R.F. a 
Germaniei pe anul 1971. Pro
tocolul, parafat la 6 februa
rie a. c„ se înscrie în cadrul 
acordului comercial pe pe
rioada 1971 — 1974, semnat 
de reprezentanții celor două 
țări la 15 octombrie 1970. 
După cum menționează agen
ția P.A.P., protocolul creea
ză bazele lărgirii în continu
are a schimburilor de măr
furi dintre R.P. Polonă și 
R.F. a Germaniei, și îndeo
sebi pentru activizarea expor
turilor de mărfuri industria
le poloneze în R.F.G.

• Agenția T.A.S.S. anunța 
că potrivit înțelegerii dintre 
guvernele Uniunii Sovietice 
și Canadei, vizita oficială în 
U.R.S.S. a premierului cana
dian Pierre Eliott Trudeau, 
care trebuia să aibă loc în 
octombrie 1970, urmează să 
fie efectuată în cea de-a 
doua jumătate a lunii mai 
1971,

9 Intre Uniunea Econo
mică de Stat Bulgară „Far- 
mahim" și Ministerul Sănă
tății al Cubei a fost semnat 
la Havana un protocol de co
laborare tehnico-științifică, 
informează agenția B.T.A.

celulele canceroase.
Această nouă descoperire 

pare să aibă o mare impor
tanță în dezvoltarea imuno- 
terapiei. Rezultatele obținute 
au fost destul de încuraja
toare pentru ca cei doi cer- 

aseme- 
nea anticorpi prin interme
diul coloniilor de șoareci.

Operațiunile de lichi
dare a proiectului SST

® In capitala Algeriei a 
fost semnat un contract în
tre întreprinderea de comerț 
exterior „Mineral Import — 
Export" și „Societatea națio
nală algeriană de exploatări 
și prospecțiuni miniere" (So- 
narem). In baza contractului, 
Algeria va livra țării noastre 
importante cantități de mi
nereu de fier, transmite co
respondentul nostru la Alger, 
Constantin Benga.

© Ofițeri superiori din ță
rile membre ale CENTO (Iran, 
Pakistan, Turcia, Marea Bri
tan ie) și observatorul S.U.A. 
participă, începînd de marți, 
la lucrările celei dc-a 22-a 
sesiuni ordinare a Comisiei 
militare a acestui pact. Se
siunea este prezidată de șe
ful statului major al Turciei, 
generalul Memduh Tagmac.

O Regele Feisal al Ara- 
biei Saudi te va- întreprinde 
o vizită oficială în Japonia, 
între 20 și 25 mai a.c., s-a 
anunțat oficial 1a Riad.

© La Sofia a fost semnat 
un protocol de colaborare în
tre comitetele pentru știință 
și tehnică din Bulgaria și 
Polonia. Protocolul stabilește 
programul de colaborare în
tre cele două comitete pe 
perioada 1971—1972.

@ Agenția B.T.A. infor
mează că la Ankara a fost 
semnat cel de-al 16-lea pro
tocol care reglementează 
schimbul de mărfuri dintre 
Bulgaria și Turcia pe perioa
da 1971 — 1972.

@ După cum informează 
agenția A.D.N., la Nicosia a 
fost semnat un acord gu
vernamental privind trans
porturile aeriene dintre R.D. 
Germană și Cipru.

A TREIA TENTATIVA...
Sfîrșitul primei săptămîni a 

lunii aprilie a coincis cu în
cheierea unei etape de intense 
contacte interoccidentale la 
Bonn, Bruxelles, Roma și Pa
ris, cu scopul de a dezbate con
troversata problemă a aderării 
Marii Britanii la Piața comu
nă, dar și de a face un schimb 
de vederi asupra situației po
litice internaționale. După vizita 
la Bonn a premierului italian, 
Emilio Colombo, au urmat, tot 
în capitala vest-germană, con
vorbirile la nivel înalt între 
Brandt și Heath. (Marți seara, 
la încheierea întrevederilor, pre
mierul britanic și-a manifestat 
satisfacția pentru sprijinul mo
ral pe care îl promite R.F.G. 
candidaturii Angliei 1a Piața 
comună). In același timp, sînt de 
menționat schimburile de scri
sori Pompidou-Brandt, consacra
te problemelor comunitare și 
perspectivelor de lărgire a aces
tui bloc economic vest-euro- 
pean, vizita de lucru 1a Paris 
a ministrului olandez de exter
ne, Joseph Luns, ca și convor
birile de te Roma ale negocia
torului britanic pentru adera

rea la C.E.E., Geoffrey Rippon.
După cum arătam mai sus, 

în atenția șefilor de guverne și 
a reprezentanților diplomației 
țărilor vest-europene s-au aflat 
— pe lîngă problemele comu
nitare — și cele privind situa
ția politică actuală, cu precă
dere a continentului nostru,

ropene converg într-o serie de 
probleme internaționale, nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre lărgirea Pieței comune, pro
blemă în care, după cum se 
știe, nu s-a ajuns la un acord 
deplin. Or, vizita la Bonn a 
premierului Heath — prima sa 
călătorie dincolo de Canalul

Comentariul zilei
mareîndu-se dorința de a ac
ționa în vederea consolidării 
securității în Europa, pentru 
deschiderea de noi căi in fa
voarea destinderii, pentru coope
rare între Est și Vest. Semni
ficativ este faptul că atît pre
mierul italian, cît și cel bri
tanic au declarat că sprijină 
politica guvernului de la Bonn 
față de țările din Europa răsă
riteană.

Dacă punctele de vedere ale 
personalităților politice vest-eu-

Mînecii, după preluarea condu
cerii cabinetului britanic — a 
avut ca scop tocmai convinge
rea interlocutorului său vest- 
german asupra dorinței sale sin
cere de a se realiza intrarea 
Angliei în C.E.E. Deși în con
vorbirile lor cancelarul Brandt 
și premierul italian Colombo au 
căzut de acord asupra „urgen
ței unei participări britanice la 
Piața comună", cei doi inter
locutori evită să dea impresia 
unui „front vest-germano-ita-

lian“ pentru a susține cauza 
englezilor în fața rezistenței 
Franței; aceasta, dat fiind că o- 
ficialitățile franceze s-au opus 
din nou aderării britanice, pre- 
cizînd că pe agenda negocieri
lor ar trebui inclusă și proble
ma lirei sterline.

In cercurile politice franceze 
s-a pus cu tot mai multă in
sistență întrebarea dacă Marea 
Britanie poate deveni membru 
al C.E.E. rămînînd, în același 
timp, centru financiar al unei 
vaste zone monetare extraeuro- 
pene. Motivarea economică a 
Franței a fost calificată în pre
sa britanică drept „un veto 
mascat" în ce privește pătrun
derea Angliei în Piața comună. 
Negocierile dintre Anglia și 
„cei șase" se axează pe contri
buția Angliei 1a bugetul comun, 
importurile de produse lactate 
provenite din Noua Zeelandă și 
de zahăr din țările Common- 
weallhului. La Bruxelles, mi
nistrul francez al economiei și 
finanțelor, Giscard d’Estaing a 
expus pe larg punctul de ve
dere al țării sale în ce privește

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Președintele Nixon 
a cerut marți Congresului 
S.U.A. alocarea unor credite 
suplimentare de 79 milioane 
dolari pentru lichidarea pro
iectului de construire a celor |
două prototipuri ale superso- . 
nicului american de transport I 
SST. Suma constituie o parte ! 
din fondurile pe care guver- I 
nul urmează să le acorde • 
companiilor „OIL" și „Gene- I 
ral Electric" ca despăgubiri I 
pentru anularea contractelor. 1 
La Washington se apreciază | 
că operațiunile de lichidare a I 
proiectului SST vor costa în • 
total aproximativ 300 milioa- I 
ne dolari. J

I
Plajele din sudul An- |

I gliei amenințate de o... I
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pată de petrol
LONDRA 7 (Agerpres). 

Autoritățile maritime din su
dul Angliei au fost puse din 
nou în stare de alertă. O pată 
de petrol lungă de 20 kilo
metri și tetă de 2 a fost sem
nalată de paza de coastă în- 
dreptindu-se spre plajele sta
țiunilor balneare, care tocmai 
se pregătesc să intre în se
zonul turistic. Consiliile mu
nicipale și organizațiile locale 
de turism din comitatele 
Kent și Sussex au adresat 
de urgență un apel autori
tăților pentru a lua măsurile 
necesare preîntîmpinării in
festării plajelor și locurilor 
de agrement.

□
lista problemelor pe care tre
buie să le includă negocierile 
cu Marea Britanie. El a apre
ciat că aderarea britanică ar 
fi incompatibilă cu gestiunea 
unei monede de rezervă extra- 
europene.

Asigurările ce au urmat, din 
partea ministrului de externe 
francez, Maurice Schumann, ca
re a afirmat că Franța nu caută 
să găsească un nou pretext 
pentru a determina eșuarea ne
gocierilor, nu par a-i liniști pe 
partenerii comunitari ai fran
cezilor și cu atît mai puțin pe 
britanici. „Dacă cea de-a treia 
tentativă de aderare eșuează — 
scria miercuri ziarul englea 
..Guardian" — Piața comună va 
pierde orice perspectivă de lăr
gire, ea rămînînd limitată la 
„cei șase". Pe de altă parte, o- 
ficialitățile britanice au decla- 
rat — iar premierul Heath a re
petat la Bonn — că pînă în 
iunie sau iulie a. c. este do 
așteptat să se ajungă la un re
zultat concret în negocierile da 
1a Bruxelles. Opinia publici 
din Marea Britanie manifestai 
și așa multe reticențe față do 
Piața comună, relevă observa
torii politici, iar un al treilea 
eșec al negocierilor ar face ca 
poziția conservatorilor să devi
nă și mai dificilă. 1

Silvia COMAN
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