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ÎN EFORTUL CREATOR AL ÎNTREGULUI POPOR

Ce preocupări vor prevala în
noul an în activitatea

colectivului dumneavoastră ?
După bilanțul rodnic de înfăptuiri ce l-am încheiat în 

ultima zi a anului ce a trecut, am declanșat actul creator, 
de noi întemeieri pentru materializarea obiectivelor celui 
de-al doilea an al cincinalului. In mine, uzine, pe șantiere, 
am angajat din nou hotărirea, energia și patosul nostru 
creator pe calea înfloririi multilaterale a țarii, pentru în
făptuirea prevederilor grandioaselor hotăriri ale Congresului

nl X-lea in scopul ridicării prosperității și bunăstării în
tregului nostru popor.

Din dialogurile avute cu interlocutorii noștri — oa
meni ai Văii Jiului — am desprins hotărirea fermă, nă
zuința unanimă de a înfăptui — in cunoștință de cauză, 
cu conștiința răspunderii și a exigențelor majore pe care 
le reclamă actualul cincinal, sarcinile noului an.

MIIIAI BLAGA. minor șef 
dc bricadă, mina Lupeni :

de omenie, așa cum ne cere 
secretarul nostru general.

Inccpînd din noul an. brigada 
noastră lucrează in stratul 15 
— stNit bogat care va da cărbu
ne berechet In noul abataj 
cărbunele va fi deversat pe 
benzi direct în buncărul colec
tor la orizontul 440. Vom merge 
cu tăiere mecanizată și susți
nere metalică. Mă bucur că prin 
1969—1970 am lucrat în stratul 
15, am obținut indicatori dc vîrf 
pe întreaga Vale și avem și a- 
cum ambiția să obținem randa
mente maxime. Munca noastră 
este mult ușurată prin noul 
program de lucru redus. Oame
nii sînt mai odihniți, mai apți 
pentru muncă. In orice caz pen
tru. cei ce conduc și organizează 
producția, noul an va trebui sâ 
însemne o preocupare substan
țial mai mare pentru aprovi
zionarea abatajelor mai ales cu 
piese de schimb dc bună calita
te. Mă refer, mai ales, la trans
portoarele T.R.3 prevăzute a 
funcționa cîtc 6 luni și care dacă 
ne țin 2—3 săptămîni — dat 
fiind că avem dc-JQ face și cu 
ondulații, sărituri. Pentru com
bină ar trebui să fim bine apro
vizionați cu cuțite originale.

In fine, vreau să revin la ceea 
ce ne privește pe noi, minerii. 
Sîntem hotărîți să dăm rod bo
gat, să muncim și să trăim ast
fel încit să răsplătim prin fapte 
grija ce ne-o poartă partidul. 
Ca brigadier mă voi strădui să 
mă ocup mai mult de educarea 
oamenilor, să le ridic răspunde
rea față de muncă, avutul ob
ștesc, față de utilaje mai ales, 
să-i determin pc ortaci să în
vețe, să-și completeze studiile 
și să devină oameni culți. In 
acest sens vreau să le fiu c- 
xemplu. Sînt hotărît să termin 
școala generală și să mă înscriu 
la școala de maiștri. Voi face 
totul ca în brigada mea să 
muncim, să învățăm și să trăim 
cu toții ca adevărați comuniști

Ing. PETRI MINȚEAM. di
rectorul minei Livezeni :

Anul 1972 constituie în viața 
colectivului nostru un an dc în
semnătate excepțională. Cea 
mai tînără mină a bazinului, mi
na Livezeni, va intra în pro
ducție; începînd din semestrul 
II primele abataje vor începe 
să dea cărbune. Concomitent 
însă ne revin sarcini de mare 
răspundere pentru definitivarea 
scheletului principal al minei, 
pentru legarea incintei princi
pale de incinta auxiliară—Ma- 
leia. In acest sens vom avea de 
executat un volum dc investiții 
cu 30 la sută mai mare decit 
anul trecut. Concomitent cu 
intensificai ca lucrărilor dc des
chidere, de dare în exploatare 
a primelor .balaje conform gra
ficului întocmit, ne vom concen
tra eforturile și asupra lucrări
lor geologice, dc cercetare a în
tregului cîmp minier Livezeni.

Deci, ce ne va preocupa în 
mod deosebit ? Perfecționarea 
continuă a producției și a mun
cii la fiecare loc de muncă în 
vederea realizării unor viteze de 
înaintare sporite atît la săpare 
cit și la betonare. Este o cerin
ță care reclamă, pc lingă valo
rificarea din plin a dotării teh- 
nico-materiale existente, eforturi 
susținute pentru creșterea efec
tivului și mai ales pentru omo
genizarea și disciplinizarea co
lectivului, pentru calificarea ca
drelor și întărirea răspunderii 
tuturor oamenilor exploatării 
noastre față de soarta realizării 
indicatorilor de plan, față dc 
atingerea ritmului de dezvoltare 
a minei prevăzut în actualul 
cincinal.

Petrila va cunoaște o dinamică 
ascendentă. Sarcinile de plan 
cresc cu 30 000 tone cărbune, 
în condițiile sporirii substanți
ale a indicatorilor calitativi. 
Obiectivele noului an ne pun 
în față deci răspunderi majore 
— mai cu seamă pe linia îmbu
nătățirii calitative a activității 
noastre in toate compartimente
le ceea cc pc lîngă asigurarea 
liniei active dc front necesare, 
impune stăpînirca temeinică a 
întregului proces de extracție, 
soluționarea unor prbbleme 
cheie pentru întreaga mină cum 
ar fi îmbunătățirea transpor
tului pc verticală și pe orizon
tală, folosirea la maximă ca
pacitate a utilajelor moderne 
din dotare, extinderea unor 
metode noi de exploatare, res
pectiv a abatajelor cu îmbina
re în stratul 3. Iată doar cî- 
teva ținte ale principalelor 
noastre strădanii. In orice caz, 
ele sînt complexe și cer efor
turi susținute mai ales gîndire 
creatoare, inițiativă din partea 
tuturor cadrelor pentru finali
zarea cu eficiență maximă a 
programului redus dc 6 ore, 
pentru întronarea spiritului de 
disciplină, ordine, de înaltă 
răspundere față de muncă pen
tru ca întregul nostru colectiv 
să fie un nucleu model în ra
port — moral-profesional. Rea
lizarea acestui obiectiv, în spi
ritul măsurilor ce le-am elabo
rat pentru realizarea programu
lui dc educație comunistă, va 
constitui preocuparea primor
dială pentru toate organele și 
organizațiile de partid din ca
drul minei noastre.

lirea tehnologiilor și metode
lor dc exploatare a pilieri- 
lor, urmărirea realizării prin 
U.U.M.P. a prototipurilor sus
ținerii mecanizate a abatajelor 
frontale din stratul 3 cu ta
van artificial precum și defi
nitivarea prin experimentare a 
metodelor de exploatare de pro
ductivitate sporită prin submi
nare în stratul 3. Importante 
obiective ne revin pe linie de 
proiectare. Și anume i studiul 
tchnico-economic de^implifica- 
re și modernizare a preparației 
Petrila și de deschidere și pu
nere in exploatare a noului 
cîmp minier Iscroni. Vom rea
liza primele proiecte dc exe
cuție ce decurg din studiul dc 
sistematizare a U.U.M.P., pen
tru amplificarea și moderniza
rea preparației Lupeni, a unor 
funiculare, instalații de extrac
ție, comprcsoarc, stații de pom
pe, ventilatoare etc. care deri
vă din studiile tehnico-econo- 
mice de dezvoltare a unităților 
C.C.P. pentru etapa 1973—1974.

Precum se vede, obiectivele 
sînt mobilizatoare, și presupun 
pentru toți specialiștii noștri un 
salt calitativ în muncă, în"au- 
toperfecționare.

ALEXANDRU TOLVAY, ingi
nerul șef al U.U.M.P. :

lng. ALEXANDRU 1MICLEA, 
directorul I.C.P.M.IL :

Ing. 1OAN CHERECHEȘ, se
cretarul comitetului de partid 
al E.M. Petrila :

Și-n anul 1972 producția min^i

Dintre principalele preocupări 
ale colectivului nostru prevă
zute pe anul 1972 pe linia per
fecționării și modernizării in
dustriei extractive din Valea 
Jiului un loc important vor 
ocupa cercetările pentru stabi-

Faptul că ne-am terminat pla
nul pe 1971 cu o săptămînă 
înainte de termen ne face să 
abordăm sarcinile sporite pe 
noul an cu încredere. Este ade
vărat că se va schimba struc
tura producției, iar investiția pe 
tonă de metal pentru prelucrare 
reprezintă o creștere însemnată. 
Vom produce sortimente com
plexe, cu un înalt grad de teh
nicitate și sortimente noi, uni
cate, unele concepute chiar în 
Valea Jiului. Am pregătit deja 
producția grinzilor pentru aba
taje, noul tip îmbunătățit de

(Continuare tn pag. a 2-a)
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din primele di- 
petroșănene ale 

72.
Fotoi I. LICIU

Tn cursul 
miercuri. 5 ianuarie, secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a făcut 
o vizită de lucru în întreprin
deri industriale ale orașului și 
județului Brașov.

Această vizită reflectă încă o 
dală preocuparea statornică a 
conducătorului partidului și 
statului nostru de a se întîlni 
cu făuritorii de bunuri materia
le și spirituale, de a se consul
ta permanent cu oamenii mun
cii asupra problemelor actuale 
și dc perspectivă ale construc
ției socialiste. Este o mărturie 
grăitoare a legăturilor de ne
zdruncinat dintre partid și po
por. Ne amintim că. în urmă 
cu un an, in primele zile ale 
lui ianuarie 1971. alunei cînd 
clasa muncitoare din țara noas
tră, țărănimea, intelectualitatea 
pășeau la înfăptuirea obiective
lor mobilizatoare ale cincinalu
lui în care ne aflăm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat o 
.serie dc mari, unități ale muni
cipiului și județului Brașov. 
Ca și atunci, ca și în repetate
le vizite de lucru pe care le-a 
făcut aici și în toate județele 
țării, secretarul general a pur
tat și acum un dialog viu cu 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
ajutînd și mobilizînd la contu
rarea mai exactă a obiective
lor de plan, la direct ion arca 
eforturilor colectivelor de mun
că, proiectare, concepție In gă
sirea celor mai eficiente căi de 
realizare a sarcinilor de produc
ție, de ridicare continuă a cali
tății produselor, a productivită
ții muncii, de reducere a pre
țului de cost.

Obiectivele înscrise în progra-

mul vizitei dc ieri. în marele 
centru Industrial Brașov, le-au 
constituit uzinele „Tractorul" 
și ..Rulmentul",

In vizita întreprinsă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit dc tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Maxim 
Berghianu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Constan
tin Drăgan, membru al Comi
tetului ............
P.C.R., 
tetului 
P.C.R.

Prin ___  ,
de locuințe înălțat în 
ani in jurul gării municipale 
se ajunge la cunoscuta uzină 
brașoveană dc tractoare, 
sosire, secretarul general 
partidului, ceilalți oaspeți sînt 
întîmpinați de tovarășii Con
stantin Cîrțînă. prim-secretar al 
Comitetului municipal Brașov 
al P.C.R., Gheorghe Trlcă, di
rectorul general al Centralei 
industriale de autocamioane și 
tractoare, și de colectivul de 
conducere al întreprinderii. 
Este prezent Alexandru Mărgă- 
ritescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor dc ma
șini. Numeroși muncitori, ingi
neri. salariați din serviciile de 
proiectare și administrative alo 
uzinei îl salută călduros pe se
cretarul general al partidului, 
îl dăruiesc flori. Acum, la în
ceput de an, oamenii muncii 
de aici, bucuroși de realizările 
dobindite, sînt puternic mobili
zați de sarcinile de cinste care 
le stau în față, de îndemnuri
le pe care tovarășul Ceaușescu 
le-a adresat întregului popor,

Executiv al C.C. al 
prim-sccrelar al Comi- 

județean Brașov al

noul și modernul cartier 
ultimii

La 
al

de a obține noi și imp. tunte 
progrese în toate domeniile.

In sala de Consiliu u între
prinderii are loc o discuție în 
legătură cu rezultatele obținute 
dc constructorii de tractoare in 
primul ați al cincinalului. Sînt 
relevate, eu acest prilej, preo
cupările pentru dezvoltarea în 
continuare. în anul 1972, a 
producție! de tractoare, pentr» 
diversificarea acestoia cores
punzător necesităților econo
miei noastre naționale șl satis
facerii cerințelor la export.

In anul 1971, întreprinderea 
și-a îndeplinit sarcinile de pro
ducție la principalii indicatori, 
cu excepția capitolului exporb. 
Privită In evoluția-i Istorică, u- 
zina brașoveană înfățișează un 
amplu și bogat bilanț de reali
zări. Ea a livrat economici 
noastre naționale peste 300 000 
tractoare, fabricate în 20 tipuri 
și în numeroase variante, co
respunzător cerințelor unităților 
noastre socialiste din agricul
tură, activității din construcții, 
beneficiarilor de peste hotare. 
In prezent, uzina realizează 13 
tipuri de tractoare, printre care 
cunoscutele „Universal" dc 
63 C.P., de 45 C.P. pe roți șl 
șenile, tractoare Industriale pe 
șenile de 150 C.P. ele.

Preocupările actuale ale co
lectivului acestei întreprinderi 
tind ca, în paralel cu fabricația 
curentă a tractoarelor asimilate 
pînă acum, să asimileze noi 
tipuri de tractoare. Astfel, în 
anul 1972 se va introduce în 
fabricație de serie un nou tip 
de tractor de 55 C.P., și se va

(Continuare in pag. a 4-a)

Semne de bun

augur la

cea mai
Tînără unitate minieră în 

plină deschidere a Văii. Jiului
— Livezeni — a încheiat anul 
1971 cu rezultate pe măsura re
surselor umane și tehnice dc 
care se bucură. Cifrele de 
104,97. respectiv, 119,4 la sută
— procentele de realizare a 
planului fizic anual la metri 
liniari și la metri cubi — în
seamnă o înaintare de 227 ml 
in plus față de sarcinile de 
plan încredințate colectivului 
de aici.

Brigada lui Augustin Deme
ter, avînd mineri vrednici, bine 
pregătiți profesional și cu spi
rit de răspundere, și-a realizat 
norma în luna decembrie în 
proporție de 120,10 la sută. Un 
alt brigadier, Mihai Tira, și-a 
îndeplinit planul cu un spor de 
6,5 la sută. Din colectivul bri
găzii sale a promovat în pri
mele zile ale noului an Vasile 
Pancu, cel dinții șef de brigadă 
al minei promoție 1972”. Un 
alt proaspăt brigadier, Gheor
ghe Uvcges, promovat la 13 
decembrie anul trecut, a înche
iat luna cu norma realizată în 
proporție de 101,1 la sută.

de vacanță
ZÎMBETUL

Ov. Ionescu, R. Sedlacek, S. Lepădatu, FI. Lasin — 
cîțiva dintre micii mei prieteni, elevi care-și manifestau 
curia in pragul vacanței. Vorbind despre felul cum și-o 
petrece înfloreau intr-un zimbet. Merita să-l vedeți!

Poate l-ați reîntâlnit pe buzele celor ce-au participat la 
carnavalurile și serbările pomului de iarnă din Petroșani, Pe
trila, Uricani, Vulcan, Lupeni. Sau, poate, la finalele cupei 
„30 Decembrie" pe fețele învingătorilor șahiști, pe cele ale 
prietenilor mingii de celuloid, ale celor ce-au umplut cu voie 
bună cabanele Bula, Cimpu lui Neag, Straja, Lunca Florii, 
Vulcan, Lupeni, Geoagiu, Săliștea Sibiului, in ochii celor ce 
și-au disputat la Lupeni „Trofeul vacanței".

Pe stradă, la cinematografe ”■ 
puteți întilni. Sfios, dar și 
șotii. E — zîmbetul acesta 
itorului țării.

iată 
bu- 
vor

al

mina
tînără

In perioada ce a trecut de 
la trecerea la munca in patru 
schimburi — 6 decembrie 1971 
— planul fizic pe mină s-a re
alizat integral. Satisfacția celor 
care au beneficiat de această 
hotărâre s-a manifestat mai a- 
les în rezultatele substanțiale 
in realizarea sarcinilor de plan.

încheierea lărgirii și a be- 
tonârii dc către brigăzile De
meter și Tira a galeriei de le
gătură a puțului de aeraj nr. 2 
cu puțul auxiliar est va permi
te atacarea în cursul lunii ia
nuarie a.c. a primei galerii de 
pregătire — direcțională în căr
bune — 
415.

Intr-o 
Livezeni 
generale 
pentru a asigura eficiență ma
ximă muncii minerilor. Munci
tori harnici, ca Temistocle Du
mitru, Vaier Duncea, împreună 
cu toți meseriașii din acest do
meniu aduc o contribuție im
portantă la activitatea de dez
voltare a exploatării. " 
sarcină de amploare în 
sînt angrenați, urmînd 
încheia pînă la 15 
este montarea lanțului compen
sator de nivel în circuitul pu

cului de aeraj nr. 2. orizontul 
415.

Factorii esențiali i munca 
rodnică a minerilor, aprovizio
narea brigăzilor la timp, asis
tența permanentă și competen
tă a cadrelor tehnice, sprijinul 
eficace al secției de aprovizio
nare și transport din cadrul 
B.A.T., vor garanta expedierea 
către preparaț iile Văii Jiului 
în 'cursul lunii iulie 1972 a pri
melor tone de cărbune extrase 
din abatajele Livezeniului.. 
Deocamdată, în zilele de în
ceput de an nou s-au escavat 
cele dinlîi tone de cărbune din 
pregătiri. Debutul e de bun 
augur...

pe stratul 5, orizontul

mină nouă ca cca din 
contribuția serviciilor 
trebuie să fie promptă

Prima 
care 

a se 
ianuarie.

Anton HOFFMAN

îmbunâlâfirca caiitâiii 
asistenței medicale —

cerința majoră
a prczcniDlui

Ansamblul obiectivelor cuprinse in actualul cincinal, 
privind dezvoltarea economică și socială a țării noastre, 
are ca scop final bunăstarea și fericirea omului, pe toate 
planurile vieții materiale și spirituale, inclusiv in domeniul 
sănătății publice.

Extinderea capacităților de producție, crearea unui mi
lion de noi locuri de muncă, construirea a 522 mii aparta
mente noi, dezvoltarea și diversificarea producției bunuri
lor de consum și a volumului serviciilor pentru populație, 
a învățământului dc toate gradele, a artei și culturii in pe
rioada cincinalului, actual, constituie elemente de fond ale 
politicii partidului și statului nostru ce se răsfring direct, 
in mod pozitiv, și asupra stării de sănătate a populației.

In scopul de a face cunoscute publicului din Valea Jiu
lui măsurile preconizate pentru creșterea bazei materiale 
a ocrotirii sănătății în cincinalul 1971—1975 am adresai 
cileva întrebări tovarășului dr. GHEORGHE Dl RLE A, șef ui 
laboratorului de ergonomie minieră din cadrul S.C.S.M. Pe
troșani, membru al Comitetului executiv al Consiliului popu
lar municipal.

ÎNTREBARE: Pentru început 
vă rugăm să ne prezentați cî- 
teva realizări obținute în pri
mul an al cincinalului în do
meniul ocrotirii sănătății popu
lației din Valea Jiului.

RĂSPUNS i Doresc în primul 
rînd să precizez pentru publi
cul din Valea Jiului că toate 
localitățile din municipiu (cu 
excepția orașului Petroșani) au 
o bază materială sanitară bine 
conturată. In acest sens ORA
ȘUL VULCAN, prin spitalul 
dat în folosință în 1971, pri
mul an al cincinalului, con
feră un grad sporit de confort, 
tratament și îngrijire. In ve
chiul local al spitalului s-a a- 
menajat o policlinică bine do
tată și pusă la punct cu cele 
necesare. Aceasta este și meri
tul cadrelor medico-sanitare și 
al organelor locale din Vulcan 
care au înțeles să acorde în
treaga lor atenție bazei mate
riale pentru ocrotirea sănătății.

In ORAȘUL LUPENI s-a a- 
menajat, de asemenea, în fostul 
local al consiliului popular, o 
policlinică nouă înzestrată cu

aparatură modernă. In felul a- 
cesta, asistența medicală spe
cializată a fost adusă în cen
trul orașului. Spitalul din Lu
peni dispune de capacitatea ne
cesară satisfacerii cerințelor 
populației și cred că numărul 
paturilor de aici este suficient. 
In aceste condiții rețeaua sa
nitară din Lupeni poate func
ționa cel puțin 10 ani.

La PETRILA, avem, de a 
semenea, asigurată, din aces 
an, baza materială, corespunză
tor cu solicitările populației. 
Pentru ORAȘUL PETROȘANI 
lucrurile nu sînt încă rezol
vate, dar există asigurări că la 
sfîrșitul acestui cincinal va în
cepe construcția unuia dintre 
cele mai moderne spitale.

ÎNTREBARE: Ținînd scama 
dc solicitările tot mai mari alo 
populației in domeniul sanitar, 
ce ne puteți spune în legătură 
cu îmbunătățirea calității asis-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Zile «ie tabără
Printre scrisorile primite la 

redacție din partea micilor noș
tri cititori se numără și cca a 
detașamentului nr. 2, al plonic- 
rilor-comandanți dc unitate, din 
tabăra de la Lupeni pentru in
struirea activului pionieresc. 
Scrisoarea ne face cunoscute o 
serie de activități instructiv-e- 
ducative care au prilejuit pio
nierilor din tabără clipe deose
bit de utile și plăcute. Astfel, 
ei s-au întîlnit cu reprezentanți 
ai științei, culturii, sportului, 
cu personalități din toate sec
toarele vieții sociale. Numeroa
sele jocuri, concursuri, audiții 
au contribuit și mai mult la 
minunatele clipe de destindere.

In încheierea scrisorii, deta
șamentul nr. 2 ține să mulțu
mească. încă o dată, partidului 
și conducătorului său, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija și încrederea acordată 
pionierilor, vlăstare de nădejde 
ale patriei noastre.

Prof. Viorica PARALlNU 
Grupul școlar minier 

Petroșani

a-

care

(Continuare în pag. a 3-a)

e, în autobuze, pretutindeni îl 
îndrăzneț. Meditativ, dar pus pe 

inimilor noastre — cel al vi-

cu caracter 
educativ

© Spre a veni în ajutorul 
elevilor în însușirea documen
telor de partid, colectivul de 
cadre didactice de la Grupul 
școlar minier Petroșani a orga
nizat un concurs pe tema „Cum 
studiem documentele de partid 
și de stat". S-au remarcat prin 
răspunsuri foarte bune elevii 
anului 1 — D montori, Dorina 
Bălan, Mihai Epure, Constantin 
Gheorghlțoaia, Maria Diaconu, 
Constantin Mendelovils, Rodica 
Șaghi.

Membrii cercului de științe 
sociale au prezentat, totodată, 
lucrarea «Nicolae Ceaușescu — 
biografic și texte selectate” — 
de Michel P. Mamelei și au 
dezbătut ierna ..A fi comunist", 
6colind in relief trăsăturile mo
rale ale omului nou al societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

O dală hotărîți să alungăm 
vechiul din îndeletnicirile 
noastre zilnice, am învățat 
să trăim, să muncim, să chib
zuim și să gindim altfel. 
Ne-am deprins să rostim cu 
prioritate in relațiile de fie
care zi, cuvîntul NOI in loc 
de EU, AL NOSTRU in loc 
de AL MEU.

La început am învățat că 
ziua de miine începe de azi, 
apoi ne-am dat seama că de 
fapt a început de ieri.

Vrind să clădim viitorul de 
aur, să asigurăm fericirea co
piilor, nepoților și strănepo
ților noștri, am purces la con
struirea de școli pentru noi 
și pentru cei care vor veni. 
De la cel ce ne-a arătat dru
mul spre miine am învățat 
că scările acestor școli tre
buie să pornească din pre
zent, iar ferestrele să dea 
spre viitor. Că cei co învață 
in aceste școli trebuie să știe 
să stăpinească știința pe care 
o dobindcsc și să se gindeas- 
că mereu la cea pe care o 
tor cuceri miine. Știința de 
carte ne-a ajutat să ințele-

gem că de fapt omul contem
poran nu poate fi decit omul 
viitorului.

lnnobilindu-ne 
spiritul

trupul și
cu caratele mun- 

devenit puternici,

Atlași modernidevărați
nu sprijină streșinile zenitu
lui cu umerii, ci ridică cu 
puterea brațelor și a minții 
coșuri de termocentrale de 
peste 200 de metri înălțime 
și cetăți ale înțelepciunii ca
re se înalță viguroase in tării.

In încleștarea pe viață și 
pe moarte din tainițele pă- 
minlului am dezlegat tainele

timpului, am descifrat ceva 
din măreția omului căutător 
de comori.

Învățasem de la cei de 
dinaintea noastră că ziua tre
buie împărțită in trei egale : 
8 ore pentru muncă, 8 pen
tru odihnă și 8 pentru îngri
jirea spiritului. Dar iată că 
am reușit ca să facem nisi
pul din clepsidră să curgă 
după cum ne e voia. Am o- 
bligat timpul să se scurgă tn 
ritmul In care muncim, eco
nomisind in favoarea odihnei 
și a dezvoltării minții.

Marea mutație s-a înfăptuit. 
Ecuația 8 + 84-8 crezută axio
matică, a evoluat către alțf 
termeni. Termeni meniți ti 
concentreze precum o Ine
puizabilă energie Intr-un gră
unte infim de materie, o «- 
sență a timpului, a marelui 
nostru timp. Bunăstarea 0 
năzuința spre mal bine. îm
plinirile și visurile exprimate, 
aritmetic Intr-o Mimă slmpW > 
6+9+9 in cară hărnicie 
produs mutația in favoarea o- 
dihnei și înnobilării spirteatui.

Tiberlu KARPAT1AH

I.C.P.M.IL
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ACȚIUNII
DE RECICLARE -
eficiență maximă,
pe măsura
dinamicii producției, 
a sarcinilor ei calitative
acțiunea de reciclare, cu pri
mele două serii, a personalului 
mediu tehnic. Cincizeci și șase 
de maiștri minori, maiștri elec
tromecanici și tehnicieni și-au 
perfecționat pregătirea profe- 
sionaiâ, cunoștințele în dome
niu) protecției muncii și s-au 
prezentat în fața comisiei de 
examinare pentru a-și atesta 
nivelul de pregătire. gradul 
de competența profesională.

Care sînt primele învățămin
te în legătură cu organizarea 
și eficiența acestei importante 
acțiuni inițiate de partid pen
tru perfecționarea pregătirii 
cadrelor ?

— In primul rind, am avut 
in vedere necesitatea ca toate 
cadrele minei să cunoască, sa
și însușească hotărirca condu
cerii partidului privind reci
clarea pentru ca. in cunoștință 
de cauză, convinși de necesita
tea și importanța reciclării, să 
acționeze pentru reușita ei — 
ne .> declarat tov. Ioan Cherc- 
chcș. secretarul comitetului de 
partid.

Am reținut din spusele secre- 
i arului de partid preocupa
rea pentru prelucrarea hotărî- 
rn privind reciclarea cu întreg 
personalul tehnico-economic, 
popularizarea ei în rîndul tu
turor salariaților. Totodată, 
vonducerea exploatării a ela
borat un plan de acțiune — 
atît tematic cît și organizatoric 
— privind reciclarea tuturor 
salariaților. Reciclarea a înce
put cu personalul mediu teh
nic. cel ingineresc fiind recic
lat în cadrul Centralei cărbu
nelui. Cadrele medii au fost 
împărțite in trei serii, primele 
două cuprinzând 105 cadre. 
Pentru conducerea cursurilor 
au fost desemnați cei mai bine 
pregătiți ingineri, în general 
din personalui de conducere al 
exploatării. Tematica cursuri- 
To> a fost axată îndeosebi pe 
protecția muncii dar a cuprins 
și noțiuni teoretice și practice 
privind metodele de exploata
re, telurică nouă, organizarea 
producției etc.

Ne interesăm de rezultatele, 
dc calitatea cursului de reci
clare. Aflăm că în general răs
punsurile in fața comisiei de 
examinare au fost bune. La 
teslele privind protecția mun
cii. cei mai mulți dintre exa
minați au obținut note de 9 și 
10. ceea ce denotă seriozitate, 
cunoștințe profesionale temei
nice din partea marii majori
tăți a cadrelor reciclate. Majo
rității ? Da, pentru că din cei 
30 de cursanți examinați după 
primul ciclu de reciclare (6 nu 
s-au prezentat la verificarea cu
noștințelor din diferite motive 
apreciate ca justificate) 4 au 
căzut la probele de verificare 
ți anume doi. respectiv Nagy 
Mtcloș și Ignat Mihai, 
eu.! (și a doua oară I) 
tele eliminatorii, iar 
Păsărică și Gheorghe 
la examenul oral. Deci 
lenți. Cunoștințele 
vedit insuficiente 
limită de trecere, 
răspunsurile mai 
teri reținem două i 
venial cu regularitate cursuri
le. nu s-au străduit să-și com
pleteze golurile în cunoștințele 
teoretice — deci să învețe. Ce 
concluzie se poate trage de a- 
ici ? Cu toate discuțiile, „pre
lucrările*, unii n-au înțeles că 
e vorba atît de interesul mi-

au că- 
la tes- 
Njcolae
Crișan 

:i repe- 
r lor s-au do- 

pentru nota 
De ce ? Din 
multor fac- 

i nu au freu

nei cit și al lor personal, nu 
și-au dat seama că reciclarea 
Je oferă un prilej deosebit dc 
util pentru a-și completa go
lurile în pregătirea profesiona
lă. Deci, nu se poate spune 
altceva privind situația celor 
nereușiți la probele de verifi
care decît că e o consecință fi
rească a dezinteresului. Lu
crul este cu atît mai grav, eu 
cit e 
gală, rare, pe bună dreptate, 
pune în fața tuturor salaria
ților o cerință firească, indis
pensabilă : să țină pasul cu 
perfecționarea ' '
lucru, cu modernizarea produc
ției.

Aceste considerații sînt va
labile și pentru cel de-al doi
lea ciclu. Și aici, din cei 49 
de cursanți unii nu s-au pre
zentat în fața comisiei de exa
minare pentru că nu s-au sim
țit „slăpîni pe materie*, dato
rită absențelor multe de la 
curs. In situația aceasta au fost 
Mihai Chiper, Gheorghe Cos- 
tandoiu, Ilie Dărămuș, loan 
Iancu, Constantin Mahidan, 
Gheorghe Terentică. Unul din 
cursanți Adalbert Matula, re
examinat și a doua oară (fiind 
restanțier din prima scrie) nu 
a obținut nota de trecere, fi
ind calificat ca necorespunză- 
tor pentru funcția de maistru. 
Care au fost consecințele lip
sei de seriozitate, de interes pe 
care le-au dovedit față de în
datorirea lor. de a-și perfec
ționa pregătirea profesională ? 
Examinindu-le situația, comite
tul de direcție a dispus ca cei 
care nu au frecventat cursuri
le să fie încadrați în al treilea 
ciclu, nu însă fără ca. în prea
labil, să fie atenționați asu
pra răspunderilor ce lc incumbă 
reciclarea. Totodată maiștrii 
care nu au reușit să promove
ze examenul de verificare a 
cunoștințelor, au fost schimbați 
din funcție, cazul lui Gheorghe 
• ‘rișan și Gheorghe Da.idu, 
sau retrogradați, cazul lui X"- 
colae Păsărică, Nagy Mieioș, 
Mihai Ignat și .Adalbert Matu
la.

încheiem investigația noas
tră privind această importan
tă acțiune menită să ridice la 
un nivel calitativ superior ac
tivitatea cadrelor minei, cu o- 
piniile directorului exploatării, 
ine. Dumitru Opriș :

— Deși ne aflăm doar la în
ceput de drum, a fost de păre
re dumnealui, primele două 
cursuri în cadrul reciclării au 
fost utile. oferind maiștrilor, 
tehnicienilor, prilejul să-și a- 
profundeze cunoștințele privind 
noile tehnologii, căile pe care 
trebuie să perseverăm pentru 
ridicarea productivității mun
cii, extinderea tehnicii 
perfecționarea organizării 
ducției și a muncii.

De fapt în acest sens li 
creat cursanților toate condiți
ile. Țin să remarc că și cadrele 
care au condus cursul au do
vedit seriozitate, interes.

In ceea ce privește al doilea 
ciclu, am avut cîteva avantaje: 
cadre 
minat
C.CJ3. și toți au obținut 
bune — de la 8 în sus. In ceea 
ce privește tematica, am pus 
accent mai ales pe tehnologiile 
noi, schimbarea metodelor de 
exploatare în vederea atingerii 
unor indicatori tehnico-econo- 
mici șî mai ridicați ; extinde
rea susținerii metalice in

orba de g hotărî re le-

tehnoJogîei de

tele subțiri cu înclinare mare, 
in straiele groase unde lucrăm 
cu metodele clasice — în vede
rea creșterii productivității 
muncii și reducerii consumului 
de lemn.

Pentru desfășurarea celui 
de-a) treilea ciclu care cuprin
de tehnicieni. locțiitorii șefilor 
dc sectoare precum și maiștrii 
care n-au frecventat primele 
cicluri, și care se va încheia în 
curind am avut condiții și mai 
bune, în sensul că ne-a sosit o 
combină T.E.M.P. I pentru 
straiele subțiri, și cursanțîi au 
putui însuși „pe viu" tehnolo
gia dc lucru cu acest mecanism. 
In același sens a fost folosit și 
un abataj frontal cu banc de 
cărbune subminat. Cursanților 
li s-a vorbit, de asemenea, des
pre posibilitățile dc susținere 
mecanizată în abatajele fronta
le orizontale, transportul meca
nizat pînă în abataje (monerai) 
aflat în pregătire, precum și 
despre prevenirea și asanarea 
focurilor.

In ceea cg privește recicla
rea .șefilor de brigadă și de e- 
chipă, aceasta se află în plină 
desfășurare pe baza unui pro
gram concret. Urmărim perfec
ționarea cunoștințelor șefilor 
formațiilor de lucru privind 
îmbunătățirea organizării mun
cii în condițiile regimului de 
lucru redus de 6 ore în scopul 
creșterii vitezelor de avansare 
în abataje și pregătiri, evitarea 
pierderilor de timp util pe care 
le-am pus în evidență cu oca
zia fotografierii unor locuri de 
muncă și altele. In curind 
urmează să facem reciclarea 
restului salariaților, respectiv, 
la mineri, ajutori mineri, arti
ficieri, electrolăcăt'uși, măsură
tori de gaze.

Ne vom strădui să asigurăm 
acțiunii de reciclare o eficaci
tate maximă, pc măsura cerin
țelor multiple pe care le ridică 
viața, realizarea sarcinilor spo
rite ale exploatării în actualul 
cincinal, în condițiile programu
lui redus de lucru în subteran.

I
I

*1

in mini an in activitate»

(Urmare din pag. 1)

o propunere „CUTIA CU SUGESTII!"
Marile întreprinderi și fir

me din străinătate manifestă 
interes față de spontaneitatea 
sugestiilor salariaților lor, ri- 
dicind noțiunea la 
„sistem de sugestii".

Pe ce se bazează 
metodei ?

Se pornește de la 
în viața lor profesională, sa- 
lariații au cel puțin o dată o 
ideie care să contribuie la 
perfecționarea activității com
partimentului in care lucrea
ză. Trebuie oferit, deci, pri
lejul tuturor salariaților ca 
ideile lor să nu rămînă ne
cunoscute. Cutia cu sugestii 
poate să fie prezentă in toa
te compartimentele întreprin
derii, creindu-se condiții ca 
sugestiile să aibă caracter de 
permanență. Apoi, orice su

rang de

eficiența

ideea că

gestie luată in considerare să 
fie recompensată, iar orice 
sugestie recompensată să fie 
aplicată.

Sugestiile recompensate e 
bine să fie aduse la cunoș
tința personalului.

Și mă gindeam că metoda 
este similară cu activitatea 
de „invenții, inovații și ra
ționalizări" din întreprinde
rile noastțe, in special ca 
sistem de premiere a salaria
ților, dar de o extindere mai 
mare, Din contribuția ca a- 
tare, intr-o acțiune de ma
să, acțiune în care salariații 
să-și formuleze in scris pe o 
bucată de hirtie — fără e- 
moțiile date de o exprimare 
verbală a unei propuneri în- 

adunare — propunerile

lor și să le introducă, atunci 
cind ideia se va fi născut și 
prezintă importanță, In cutia 
cu sugestii.

Și este bine ca această cu
tie să stea la locul cel mai 
accesibil pentru fiecare com
partiment de activitate (de 
exemplu: acolo unde se pon
tează muncitorii) pentru a fi 
la indemina tuturor.

Transformată intr-o acțiune 
organizată, ea trebuie să dea 
rezultate bune. Este o suges
tie pe marginea unei „cutii 
cu sugestii". Analizați-o și 
dacă vi se pare bună, apli
cați-o ! întreprinderea și sa- 
lariații dumneavoastră vor a- 
vea numai de cîștigat.

slilpi ușori cu fricțiune, de 
transportoare blindate ușoare 
cti o singură ramură de trac
țiune. Vom asimila un tip nou 
de stilp hidraulic de mărime 
mică, l’e lingă ucestea, vom 
moderniza procesul de fabrica
ție a pieselor curente, ceea ce 
va determina ridicarea produc
tivității muncii.

Sarcinile calitativ îmbunătă
țite ridică în fața colectivului 
nostru preocupări deosebite în 
problema perfecționării cadrelor. 
Este o cerință pe care noi am 
avut-o în vedere și pină a- 
cum; uzina dispune la ora ac
tuală de cadre competente, șco
larizate prin diferite forme de 
ridicare a calificării, reciclare, 
schimburi de experiență în alte 
uzine ele. Pe această linie vom 
persevera și in continuare, vom 
asigura adică toate condițiile 
pentru perfecționarea și ridica
rea măiestriei profesionale a tu
turor cadrelor uzinei, concomi
tent cu intensificarea acțiunilor 
educative pentru ridicarea con
științei socialiste a tuturor 
membrilor colectivului nostru.

Am pășit deci în noul an cu 
optimism, cu convingerea că 
ne vom onora cu cinste sarci
nile ce ne revin în dotarea și 
modernizarea industriei extrac
tive a Văii Jiului.

VICTOR BADAt . in- 
școlar pentru muni-

I’rof.
spector
cipiul Petroșani :

mare importanță ca extinde
rea fabricii „Viscoza" Lupeni, 
a Fabricii de conserve din Ha
țeg. construirea Liceului indus
trial, terminarea hotelului de 
la Valea de Pești, a motelului 
Gambrinus. a unui cămin cw 
300 de locuri în Lupcni, pre
cum și peste 800 dc apartamen
te și alte lucrări guspodăreșli- 
edil ilare. Dai fiind volumul 
mare de lucrări, în centrul 
preocupării colectivului gru
pului nostru de șantiere ee a 
afla industrializarea lucrărilor, 
mecanizarea operațiilor și per
fecționarea tehnologiei dc luc
ru prin extinderea prefabri- 
cării unor elemente din beton 
și finisarea unor elemente în 
poligoane. Ne preocupă îmbu
nătățirea calității lucrărilor și 
reducerea consumurilor speci
fice la materialele deficitare.

Pentru a ne putea atinge a- 
ceste obiective vom urmări o 
perseverență ridicarea nivelului 
de calificare a! constructorilor, 
al responsabilității lor față de 
calitatea lucrărilor ce le execu
tă. față de gospodărirea ma
terialelor și respectarea rigu
roasă a programelor de lucru pe 
fiecare șantier și lot. Aceasta 
presupune ca întreaga muncă 
politico-educativă ce-o desfă
șoară organizația de partid de 
pe șantierele noastre să com
bată mai cu perseverentă une
le fenomene de neglijentă, de
zordine și indisciplină, dezvol
tarea conștiinței profesionale și 
civice a tuturor lucrătorilor tie 
pe șantierele Văii Jiului.

O. STEI- \N

Instruire de protecție
a muncii

inginerești care au ter- 
reciolarea în cadrul 

note

stra-

9

La sfirșitul anului recent incheiat, pe adresa exploatărilor 
miniere din Volea Jiului au sosit noi utilaje menite să 
contribuie la creșterea productivității muncii în subteran, 

la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Foarte curind, in abata
jele moi muitor mine din acest bazin carbonifer, vor ii introduse 
90 de ventilatoare elecUopneumotice, 10 transportoare tip TP-2 
si alte cinci transportoare cu raclete tip TR-3. Ultimele sint fo- 
□ricate in uzina sătmăreonă mUNIO“.

9

Ozina de utilaj minier din Petroșani, in ultimele zile ale 
lunii decembrie, a livrat pentru unitățile C.C.P., o serie 
de utilaje și instalații. Două schipuri de extracție au lost 

expediate Exploatării miniere Uricani, in timp ce 17 transporloo- 
■ e TR-2, realizate tot la uzina pelroșăneană, vor intra in dotarea 
minelor de la Lonea, Petrila, Lupeni, Vulcan etc. In aceeași pe- 
toodă, colectivul Fabricii de stilpi hidraulici din Vulcan a termi

nat livrarea, tot către unitățile C.C.P., a unui lot de 1 235 stilpi 
hidraulici tip S.V.J.

9
9

Dc altfel, rodnicia constructorilor de utilaje miniere a lost 
destul de elocvent confirmată chiar din primele zile ale 
acestui an. In numai două zile pe poarta uzinei au ieșit 

do. o loturi de grinzi oriiculote pentru armarea abatajelor mine- 
lor din Aninoaso și Lonea, părți componente pentru transportoa- 
:e TR-2 montate la Vulcan și Lupeni, un dispozitiv „Alemac" de 
săpare pe verticală (pentru I.M. Bălan). Primii stilpi S.VJ. ai a- 
nuh/i 1972 finalizați la F.S.H. Vulcan au fost expediați întreprin
derilor miniere din județele Cluj și Gorj.

9
9

N. L

31-11D-3146, sub acest 
măr circula autobasculanta 
dc la baza Lupcni, care pres
tează servicii în cadrul ex
ploatărilor miniere.

Intr-una din zilele lunii 
trecute, către ora 11. auto
basculanta cu pricina, 
ilusă de către șoferul Adam 
Ciucurcscu (probabil 
sincer cind s-a 
transporta, in 
Paroșeni, dementi 
componente ale 
Iui 
pentru subteran, de 
O.M.K.T. Desigur, nu 
ta constă abaterea de la nor
mele de securitate, ci in fap
tul că anumiți conducători 
auto CONFUNDA VEHICU- 
L X IC l \ MATERIALI LOR 
CU TRANSPORTUL PER
SOANELOR. așa după cum 
s-a văzut că face și condu
cătorul Adam Ciucurcscu. 
Respectivul transporta, in 
bascula mașinii, împreună 
cu elementele metalice și pe 
muncitorul Aurel Ancuța, 
proaspăt angajat al minei. 
Oprit și întrebat din ce cau
ză transportă persoane in 
basculă laolaltă cu materi
ale, conducătorul auto a re
plicat că pentru respectarea 
regulilor de circulație răs
pund organele de miliție, că

con-

a fost 
prezentat) 

incinta E.M. 
» metalice 
complexu- 

de susținere mecanizată 
tipul 

in as-

Nu-i o joacă
Abateri asemănătoare cu 

cea consemnată mai sus s-au 
semnalat și continuă să 
se semnaleze și la transpor
tul in subteran, unde acci
dentele au o pondere des
tul de ridicată. Un exem
plu : la E.M. Lonea. către 
finele anului recent înche
iat, mecanicul Nicolae Enu- 
lescu, care deservea locomo
tiva cu troley nr. 3, trans
porta pe corpul acesteia pe 
lăcătușul Ion Ilondorcanu, 
deși garnitura destinată 
transportului de persoane se 
afla foarte aproape... O fi 
crezut omul nostru că așa-i 
mai cu suspens... Ne lip
sim de o asemenea optică și

persoanele civile nu sini com
petente pentru a lua mă
suri din acest punct de ve
dere... La intervenția orga
nului de control, după mai 
multe tîrguieli, în fine con
ducătorul auto a fost îndu
plecat oarecum, mai bine zis 
s-a văzut silit să coboare 
muncitorul din bascula care, 
din cauza zăpezii și a înghe
țului patina in toate părțile, 
împreună cu încurcătura... 
Terenul accidentat își ‘pu
nea cuvîntul...

Un lucru trebuie să fie cu
noscut tuturor : că. în ulti
mul timp, accidentele pe 
drumurile publice Ia trans
portul auto au crescut și a- 
cest fapt nu se datoiește 
creșterii parcului de ma
șini, ci sâvirșirii anumitor 
abateri de la regulile de se
curitate privind circulația 
INCALC AREA LOR GRO
SOLANA, ca in cazul de fa
ță, SE I.MI’l NE CURMATA. 
ASEMENEA CULI’E NU 
MAI TREBUIE SA SE RE
PETE. Fără îndoială, condu
cătorul auto respectiv nu a 
fost... felicitat pentru abate
rile de la regulile <le secu
ritate, propunindu-sc sanc
ționarea conform normelor 
in vigoare.

sectoarelor de trans
port minier de la unitățile 
C.C.P. sînt cuprinși în această 
perioadă într-o importantă ac- 

■ țiune de instruire. Inițiată în 
urma unei hotărîri a biroului 
executiv al consiliului oame
nilor muncii al Centralei căr
bunelui. instruirea urmărește 
reîmprospătarea cunoștințelor 
cadrelor tehnico-inginerești a- 
mintite cu exigențele norme
lor de protecția muncii care 
se pun în organizarea și execu
tarea transportului în subte
ran la minele de cărbuni- în 
condiții de securitate a muncii.

Instruirea se face sub for
mă interesantă, atractivă, an
trenantă : lecții, expuneri, dis-

cuții libere despre parcul de 
transport și condițiile funcțio
nării lui în condiții de siguran
ță, îmbunătățirea utilajului și 
a instalațiilor de transport mi
nier, măsuri dc prevenire a ac
cidentelor de muncă In acest 
domeniu. In fața cadrelor teh
nice de conducere a sectoare
lor de transport sînt expuse un 
număr de 6 teme ca i „Insta
lații și echipamente pentru tran
sportul minier subteran'*. „Cau
ze care au generat accidente
le de transport în unitățile 
C.C.P." „Măsuri de prevenire*, 
„Rolul testării în activitatea 
personalului", „Calificarea per
sonalului de la transport* etc.

Colectivul cadrelor didacti
ce din Valea Jiului, va milita 
cu perseverență și în noul an 
pentru modernizarea învăț ă- 
mintuluî în toate compartimen
tele activității, pentru reliefa
rea în mod pregnant a carac
terului instructiv al învăță- 
mîntului, prin legarea lui tot 
mai ștrînsă de viața economi
că a Văii Jiului, de sarcinile 
puse în etapa actuală de dez
voltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

Alături de aceste înalte și 
nobile deziderate ale învăță- 
mîntului, vom face totul pen
tru a educa tineretul școlar în 
spiritul unei concepții înainta
te despre lume și viață, pen
tru formarea unui tineret pre
gătit temeinic și multilateral, 
înarmat cu o gîndire creatoa
re și o atitudine demnă față 
de societate, față de muncă, 
pe măsura înaltelor cerințe ale 
făuririi societății socialiste și 
comuniste în patria noastră.

DUMITRU STANCU, secreta
rul comitetului de partid al 
Grupului de șantiere T.C.H. Va
lea Jiului :

Ca și în trecut, noul an ne 
pune in față sarcini sporite. A- 
mintesc doar că planu! produc
ției valorice va crește cu 23%, 
aceasta mai ales pe seama spo
ririi productivității muncii cu 
8 Ia sută. Printre altele vom 
avea de executat lucrări de

Ing. EUGEN TRAISTA, di
rectorul E.C.E^ Paroșeni :

Pentru colectivul energeticie- 
nilor de la Termocentrala Paro
șeni, anul 1971 a fost un an de 
muncă intensă, căreia i-am con
sacrat tot ce a avut mai bun, 
reușind să ne onorăm integral 
sarcinile.

Primul pas în noul an colec
tivul nostru l-a făcut cu con
vingerea că munca noastră va 
însemna o contribuție și mai 
ridicată la propășirea patriei. 
In orice caz. pentru a asigura 
o eficiență cît mai ridicată a 
activității noastre, eforturile co
lectivului uzinei sînt îndrepta
te spre traducerea în viață a 
tuturor măsurilor pe care le-ara 
stabilit pentru a realiza sarci
nile anului 1972 în depline con
diții de siguranță în exploata
re, pentru asigurarea ritmicită
ții în îndeplinirea graficului de 
putere, realizarea reparațiilor 
de cea mai bună calitate.

Perfecționarea profesională 
precum și de educare socialistă 
a salariaților în spiritul im
portantelor documente de partid 
elaborate în 1971, constituie, ele 
asemenea, r«na din preocupări
le noastre principale, convinși 
fiind că numai astfel vom asi
gura la termocentrală un ce- 
lectiv sănătos, unit cu un înalt 
simț al răspunderii, capabil să 
ducă la îndeplinire toate sar
cinile ce i se pun în față.

Noutăți tehnice ■ Noutăți tehnice
Sistem 

de automatizare 
în industria 
carboniferă

cesta dă recomandați!, care a- 
jutâ la ridicarea eficienței eco
nomice a producției.

Cibernetica 
ajută producția

de-a trenul...
cu pi

pe păniint pe cei 
au uneori impresia că 
in transportul subteran 
decît o joacă de copii 
trenul... Exemplele s-ar 

i înmulți. Sint cazuri, 
mina Uri-

Explozimetru 
automat

se cuvine să-i aducem 
cioarele 
care 
totul 
nu-i i 
dc-a i 
putea 
cum a fost și la 
câni cind însoțitorul de 
tren circula Pe tamponul lo
comotivei Diesel...

Este știut faptul că aba
terile de acest gen au pro
vocat toarte multe acciden
te extrem de grave. OPI
NIA NOASTRĂ ÎMPOTRI
VA LOR SE CERE INTRAN
SIGENTA, EFICACE ȘI 
PERMANENTA.

in U.R.S.S. a fost realizat un 
sistem dc automatizare desti
nat conducerii industriei car
bonifere. In Ucraina care dă o 
treime din producția totală de 
cărbune a U.R.S.S. acest sistem 
va fi folosit la toate nivelele, 
dc la mine la ministere.

Tot mai multe sînt minele 
mari care posedă sisteme de 
evidență automatizată a utiliză
rii tehnice miniere și sisteme 
care analizează compoziția aeru
lui în galeriile minelor. In 
multe întreprinderi s-au montat 
sau se montează instalațiile „Sa
turn", care asigură, cu ajutorul 
unor mașini electronice de cal
cul, evidenta muncitorilor.

La centrul de calcul al Minis
terului Industriei Carbonifere 
clin Ucrania au început deja 
să sosească informații despre 
activitatea întreprinderilor. A-

Compania auxiliară de mine 
(Franța) a trecut la fabricarea 
cxplozimetrului automat trans
portabil „Sentinelle", conceput 
de CERCHAR. .Acest aparat de
rivă din mctanomctrul cu func
țiuni multiple și dă alarma în 
locurile in care se produc scă
pări sau acumulări de gaze 
combustibile, unde există deci 
pericol dc explozie.

Explozor 
miniatural

N’oul explozor „Miniblaster* 
este destinat detonării electrice 
în rețele cu o rezistență pînă 
la 29 ohmi și utilizează ca sur
să de curent o baterie care per
mite inițierea a 10 000 explozii, 
fără a fi schimbată. Dimensiu
nile cxplozorului sint de 108 
x 60 x 35 mm, iar greutatea 
sa de 340 dc grame.

Ca rezultat al cercetărilor 
matematicienilor din Orientul 
îndepărtat, s-a introdus în prac
tică o nouă metodă de verifi
care a mecanismelor unei ma
șini electronice specializate de 
calcul aflată la un institut din 
Leningrad. Informația este cu
prinsă înlr-un articol semnat 
de acad. Avenir Voronov apă
rut In ziarul „Kra-snoe Znamia-. 
A. Voronov conduce noul ins
titut de automatică și de proce
se de comandă din cadrul cen
trului științific din Orientul în
depărtat In acest institut au 
fost puse la punct metode de 
reglare a comenzilor numerice. 
Metodele sînt acum folosite la 
uzina „Radiopribor", din Vla
divostok. A fost studiată teoria 
modelării dinamice în vederea 
experimentării sistemelor tehni
ce. In mai multe întreprinderi 
sovietice funcționează standuri
le dinamice pentru verificarea

:on-

regulatorilor de viteză ale a- 
grcga'.rlor pentru vapoare, crea
te pe baza cercetărilor oameni
lor de știință.

Academicianul Voronov
sideră necesară crearea unor 
sisteme automatizate de coman
dă. Unul din laboratoarele ins
titutului va realiza un asemenea 
sistem pentru cea mai mare 
organizație de construcții din O- 
ricntul îndepărtat sovietic.

Foreză 
pentru săparea 

suitorilor
La mina australiană Mount Isa 
fost pusă in exploatare insta- 

,Robbins 81 R“, destinată
a
lația
forării in roci tari a suitorilor 
cu diametrul de 2 438 mm și 
cu o adincime de pină iu WU 
m. Instalația poate fi amplasată 
Ia suprafață sau Ia un orizont 
intermediar și are o putere de 
220 kw, cîntărind 80 de tone.

Noutăți tehnice ■ Noutăți tehnice
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( i■••co 19 ani in urmă, pc ib arme ca : demagogia, șan-
. ind despre teici irmne doar tn.tul, intriga, șperțul.

vtestea iar „mass media’ Reluarea, după două dece
abia se iujiripa, in «erile nii a unui speclâcol ce a fn-
dc iarnă, pe străzile in- serttnat un succes categoric,
gust>f. de.'tundote fi prost in beneficiul publicului de
tlumimite du«. au spre tea- ari, public de o reixplivifnte
irul muierilor, zăreai spccta- -ujx > ioară fi care vine spi ■■
ion grăbiți indrcptinrîu-se sala de tealru cu un bagaj
spre inlrarc, fi vedeai mai informațional doldora, au o-
apoi buhicindir-sc la ea< 5. lă bligat realizai orii spectacolu
cind < oadă la gardero'>u sau lui la revizuirea întregului

tind, in holul inum/ if de arsenal scenic, la un supli
lumi •ii, începutul Specia ment de efort.
Iul Arborindu-și masca ce ri

Ena un public tânăr. de de, încinși de o marc poftă
id cucerit dc farn ierul de joc, intcrpreții Iși însoțesc

artei teatrale, hoh'irit sS-i personajele la ramjiu pen-

X
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s
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închine o parte din timpul 
Său liber și răsplătit după 
cum ii crdu și așteptările.

...Era stagiunea in care 
spectacolul ....Eseu* făcea săli 
arhipline—

Deoarece comedia rămâne 
încă regină necontestată a 
scmri. iar teatrele nu-și fac 
titlul de slăbiciune sau jenă 
din dorința de a-și „recuceri" 
publicul, reîn-si-rierra după a- 
proapc 2 decenii pe afișul 
Teatrului .Valea Jiului' a 
cunoscutei lucrări a lui Mu- 
șatcsCTi, răspunde exigențelor 
spectatorilor.

Satiră virulentă la adresa 
politicianismului burghez, 
....Eseu* — creație dc seamă 
a lui Tudor Mușatescu — 
denunță tarele unei societăți 
In cadrul căreia venalitatea, 
corupția și imoralitatea dom
neau in pace și onor. Necșu- 
leștiisint cunoscuți spectatori
lor de la memorabilele fn- 
limplări din .Titanic Vals". 
O parte din ci apar și in 
.-.Eseu", evoluând pe linia 
arivismului politicianist. In 
speță este vorba de Deccbal 
Sp. Necșidescu, năpăstuitul 
puști de altădată, acum băr
bat sadea, pornit să-și tradu
că in fapt ambiția de a se ve
dea în vârful ierarhiei poli
tice. Spre a-și atinge scopul, 
nu pregetă să se folosească

tru n le supune confruntării 
«u publicul de azi. Din colec
tivul de adori care a pus u- 
mlfnil In realizarea actualei 
versiuni scenice a mult gus
tatei comedii, fac parte co
mici vestiți... ni scenei locale 
ca: DUMITRU DRACEA, E- 
L1SABETA BEI BA. NICO- 
I AE N1COLAE, MIRCEA Pl- 
N1ȘOARĂ, N1COLAE 
GHERGHE. ȘTEFANI A DON- 
CA. PAVLINA CODIIEA- 
Nl'. MlRCEA ZA BALON 
și alții. Mai e apoi RADU 
NEAG care, incomodat de e- 
pitctul de „tfnără speranță", 
nutrefte convingerea că oste- 
ncala-i creatoare vizavi de 
rolul Deccbal il va promova 
printre actorii de frunte ai 
teatrului nostru.

Regizorul spectacolului, 
MARCEL ȘOMA, trage nădej
de că succesul care plutește 
fn aer in aceste zile înainte 
de premieră, va fi atestat de 
spectatori. Temeiul principal : 
spectacolul subliniind carac
terul demascator al textului, 
dincolo de situațiile comice 
și poantele copioasa, înfierea
ză un trecut strâmb de care 
putem ride aci in voie căci 
l-am smuls pentru totdeauna 
din ființa noastră.
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bunicilor
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înregistrarea populației
Zilele acestea a început m tontă Valea Jiului mțiunca 

de inrecistrare n populației fn vederea nplirftrii legii nr. 
2(1» votată recent do Marea Adunare Națională, cu privire 
la oreani/area contribuției bănești și fn muncă pentru ridi
carea gradului dc dotare și echipare a orașelor s| comune
lor cu anumite obiective dc strictă necesitate și la «arc tre
buie să-și aducă aportul întreaga populație.

In «mirul acestei acțiuni desfășurate <lc comitetele exe
cutive alo consiliilor populare prin aparatul «Ic specialitate, 
depufați. comitetele dc cetățeni și asociațiile «Ic locatari 
cor fi înregistrate toate persoanele intre 18—50 ani femei 
și 18—55 ani bărbați

IURNAL D!
(Urmare din pag. 1)

Un număr însemnat dc elevi 
au participat în aceste zile la 
un recita) de jx>ezii patriotice 
susținut dc membrii cercului 
literar din școală.

• In ultima perioadă a tri
mestrului încheiat, cadrele di
dactice și elevii, maiștri' și u-

t

cenicii s-au preocupat în mod 
deosebit de amenajarea unor 
laboratoare și cabinele școlare, 
precum și de confecționare i 
materialului didactic (macin le, 
planșe). Pot fi menționate în 
acest sens laboratoarele de ex
ploatări minere, protecția mun
cii. tehnologia meseriei, chimie, 
cabinetul de șliințe sociale și 
atelierul școală.

A

(Urmare din pag. 1)

tenței medicale și modalitățile 
de perfecționare n sistemului dc 
ocrotire a sănătății ?

• •

Ca în toate vacantele. Între
prinderea cinematografică ju
dețeană Deva a ținut cont de 
timpul liber sporit al celor mai 
tineri prieteni ai filmului pu- 
nîndu-le la dispoziție un bogat 
și variat program cinematogra
fic. Pe lingă filmele prezentate 
pînă acum, i>e care le-am sem
nalat la timpul potrivit, elevii 
și pionierii din Petroșani au 
ocazia să urmărească în urmă
toarele zile ale vacanței pelicule 
specifice vîrstei și preocupă
rilor lor. Astfel pentru clasele 
I—VIII vor rula : Omul care 
a plecat să cunoască groaza, 
Daniel și campionul, Prințul 
Paul, Creionul pierdut, Frumoa
sa din pădurea adormită, Fan-

teziștii, Vizita, în timp ce pen
tru cei din clasele IX—XII vor 
fi prezentate i In fiecare scară 
la ora 11, Laboratorul, agricol, 
Mîine Mexicul, Domnul Goe, 
Duminică la ora 6, Poveste pe 
metru patrat. Animația la a- 
ceste filme — care începe încă 
de la ora 11, deși spectacolele 
încep de la 12, atît la cinema
tograful Republica, cit și la 
,.7 Noiembrie" — dovedește din 
plin că întreprinderea cinema
tografică s-a orientat mai efi
cient în acest an. Acțiunile si
milare din Pctrila, Vulcan, Lu- 
peni, Uricani se bucură de a- 
cclași succes. Dorim micilor 
prieteni ai filmului vizionare 
plăcută.

1. MIRCEA

Inir-una din vizitele noas
tre la mina Petrila, l-am gă
sit pe tovarășul Petru Iacob, 
președintele comitetului sin
dicatului împreună cu secre
tarul comitetului și cu direc
torul clubului din localitate 
consfătuindu-se în legătură 
cu... școala bunicilor.

— Ce este această școală 
8 bunicilor, tovarășe Iacob ?

— La cererea salariaților 
noștri și a unor pensionari 
ne am gindit să organizăm 
cursuri de educație sanitară 
și moral-cetățenească pentru 
toți bunicii din localitate. 
Vom reuși astfel, considerăm 
noi, să îmbunătățim multe 
aspecte ale vieții familiei și 
orașului. Dar, deocamdată 
atît I Cînd .o vom pune pe 
picioare**, o să veniți și o să 
vedeți !

i
hi
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RĂSPUNS : Pornind dc la 
realitatea existentă în Valea 
Jiului — condiții climaterice 
deosebite și eforturi fizice mari 
— în 1972 se va realiza o sec
ție dc balneo-fizio-lcrapic, foar
te necesară datorită frecvente
lor cazuri dc îmbolnăviri reu
matice și slăbirii capacității de 
muncă. Pentru îmbunătățirea 
calității asistenței medicale și 
asigurarea promptitudinii aces
teia, se va înființa un centru 
medical de angajări pe muni
cipiu, o secție dc expertiză și 
recuperare a capacității de 
muncă, o secție de boli profe
sionale. In viitor sc va acorda 
o mai mare atenție lărgirii po
sibilităților de spitalizare a n< - 
vrozelor, care, înregistrează o 
creștere simțitoare. Acesta este 
aspectul ealitativ-organizatoric 
al problemei, dar calitatea mun
cii în sine va crește prin ridi
carea nivelului profesional al 
medicilor și introducerea unor 
metode dc diagnostic și trata
ment noi (metode enzimatice, 
explorări funcționale, actualiza
rea prescripțiilor 
funcție de noile 
științei).

Un deziderat al creșterii 
velului profesional este cerce
tarea .științifică. De aceea, ne 
vom îndrepta atenția spre cu
prinderea unui număr cît mai 
mare de cadre medicale în cer
cetarea bolilor și a morbidită
ții cu caracter profesional din 
Valea Jiului.

dolnrc similară, mai ales că in 
«•urând se v.i da în folosință 
un nou aparat Rlîntgcn.

Cu toate că se acordă prio
ritate problemelor dc biperspe- 
cializnre și tehnicizare, nu tre
buie neglijat medicul de la 
< ircumscripție, medic cu pro
fil dc medicină generală, <ă- 
ruia trebuie să-i creăm cadrul 
material și profesional de cu
prindere competentă a proble
melor medicale din teritoriu.

ÎNTREBARE : Ca membru al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal, ce nc 
puteți spune despre preocupa
rea organelor tocale față «le 
creșterea numărului de cadre 
medicale și legarea" lor de 
Valea Jiului ?

RĂSPUNS : Atît Comitetul e- 
xeculiv al Consiliului popular 
municipal, cit și celelaltecomite
te executive de la orașe s-au a-

propiat 
cadrele 
în Valea Jiului, 
climat dc muncă și viața favo
rabil. mai ales cind a fost vor
ba de tinerii absolvenți. Aces
tei griji deosebite i s-att alătu
rat și eforturile *• ’ "
spitalelor pentru 
condiții propice 
profesională. Totuși, la un mo
ment dat s-a observat o greu
tate
condițiile specifice 
Jiului, ea fiind susținută și 
tendința specializării, care 
manifestă tot mai puternic 
rândul medicilor. Cu toate 
cestea cadrele de bază, cu mulți 
ani vechime în Valea Jiului, 
sprijinite de organele locale, 
vor depune eforturi susținute 
pentru a crea și în viitor ca
drul adecvat, pentru a pune la 
dispoziția sectorului sanitar re
sursele umane necesare ocroti
rii sănătății publice.

A

c.

1

medicale 
cuceriri

în 
ale

ni-

INTREBARE: Ce ne puteți 
spune despre asistența medi
cală de specialitate și cum se 
va realiza și dezvolta in Va
lea Jiului ?

foarte mult dc toate 
medicale care aii venit 

•rcîndu-lc un itaiHlele
conducerilor 

crearea unor 
dc afirmare In... iMlIl

i
NOTE • NOTE • NOTE

Unde sînt 
grătarele ?

La baia comunală petroșă- 
neană, din imediata vecină
tate a Teatrului de stat „Va
lea Jiului", iși ingrijeau — 
duj>ă cite am fost informați 
— igiena corporală, săptâmi- 
nal, un număr foarte mare 
de oameni, cetățeni ai ora
șului care nu locuiesc in 
blocurile prevăzute cu vane 
și dușuri. Iși îngrijeau... A- 
cum, numărul clienților per
manent este în continuă des
creștere, ca să nu mai vor
bim de faptul că, cei ce cal
că pentru prima oară pragul 
băii comunale petroșănene ies 
nemulțumiți și cu convinge
rea că trebuie să-și găsească 
prieteni... la bloc. De ce ? Ce 
nemulțumește ? Stăteam, deu
năzi, de vorbă eu un vechi 
locuitor al orașului, care de 
ani și ani de zile vizitează, 
la fiecare sfîrșit de săptămî- 
nă, această „haltă" de igie
nă și-i înțelegeam nemulțu
mirea, dorința expresă de a 
întreprinde ceva pentru 
curmarea unei stări de fapt 
necorespunzătoare. «Nu e ad
misibil, ni se spunea, să vii 
la baie sănătos și să pleci... 
gripat. Pericolul e mare, foar
te mare ! Nu mai există gră
tare, s-a redus la maximum 
numărul acestora, cimentul e 
rece... și de sus apa e fier
binte... e inadmisibil, de ce 
nu se confecționează alte 
grătare, de ce nu sint așe
zate așa cum au fost cîndva, 
cind toată lumea era mul
țumită și .clientela" creștea 
văzind cu ochii ?..."

Așteptăm un răspuns!

reușești! Trotuarul nu mai 
există. A fost „înghițit" de cei 
ce s-au apucat — toamna — 
să reconstruiască — in ritm 
de melc — o grădină de ca
ră ! Riști să te impotmolești 
in mijlocul drumului, in no
roi, riști să te oprești din 
drum și să te abați pe la... 
ortopedie!

Și, de ce atîlea riscuri ? 
Pentru că cineva nu și-a dat 
seama că întrerupe, dintr-o 
neglijență, prea de lungă du
rată, circulația, o periclitează?

O necesitate

trotuar. Nu se știe 
dacă a fost furat sau

...un 
precis 
acoperit sub moloz dar cert 
e faptul că... a dispărut. Și 
oamenii il reclamă. 11 cer. 
Se... obișnuiseră cu el I Vrei 
să pătrunzi in artera prin
cipală a orașului Petroșani, 
pe strada de lingă restauran
tul .Minerul", mergind pe 
trotuar ? Nu încerca, n-ai să

Să fie de vină doar — și in 
primă și in ultimă instanță
— insuficiența spațială ? Nu. 
Nu credem. La patiseria „Mi
nerul" din Petroșani, local 
cu specific aparte, asaltat zil
nic de un mare număr de 
consumatori, este adevărat, 
spațiul de depozitare este ne- 
cirespunzător (există aici 
doar o cămăruță, in spatele 
sălii principale, care servește 
și ca încăpere în care se e- 
fecluează spălarea veselei și 
ca._ cămară depozitară), dar 
nici... preocu]>âri pentru gă
sirea unor „soluții" adecvate
— de soluționare a „proble
mei- — jiu se observă. S-a 
atras in repetate rinduri a- 
tenția responsabilei acestei u- 
nităli comerciale (ultima oară, 
s-a dat, din partea inspec
ției sanitare de stat și un... 
termen de rezolvare, 10 no
iembrie 1971, se pare, neluat 
in considerație), că „practi
ca, la care nu renunță, de a 
continua să mențină înșirui
te, intr-o dezordine supără
toare, In sala de consum, 
preparate ce merită și tre
buie să fie „ocrotite", con
travine legilor, scrise sau 
nescrise, ale igienei, contra
vine bunului gust și disto
nează in ambianța estetică a 
localului... Degeaba! Dacă 
planul este îndeplinit, dacă 
consumatorii nu se „sesizea
ză" că sânt serviți din... tăvi 
neacoperite, neferite de pe-

ricolul microbian, atunci pen
tru ce ar mai exista preo
cupare înspre îndreptarea u- 
nor „păcate" evidente ? ! Așa 
gindesc unii! „Lasă-i, pe cei 
ce n-au altă treabă decit sa 
atragă atenția, să urle. Ca
ravana trece..." Adică, stă pe 
loc, dar stă rău ! Poale că, 
de data aceasta începutul de 
an nou va stimula și fante
zia creatoare a celor de la 
patiseria „Minerul" (n-ar fi 
rău să arunce un ochi prin 
cofetăria .Nufărul" !) spre gă
sirea unor solu|ii mai cores
punzătoare de ieșire din dău
nătorul
Poate! Ar fi 
rit și absolut

,sumn al mătăsii", 
foarte de do- 
necesar...

Crin în gunoi
„De fapt — ne spuneau oa

menii — strada noastră ar 
trebui să poarte o altă de
numire. O să facem o ce
rere in acest sens. Și credem 
că vom găsi înțelegerea ne
cesară la Consiliul popular 
orășenesc Vulcan. E impro
priu, înțelegeți, e absurd să 
afirmăm că locuim pe strada 
Crinului cînd, dc fapt, locuim • 
pe o stradă pe care gunoiul 
se ridică din trei in trei luni". 
Da, da ! Vara, șoferii I.G.C.- 
ului ne vizitează din două iu 
două luni. Iarna, iși răresc 
trecerile pe aici, prin aceste 
străzi mărginașe. Ne evită. 
Și noi, de exemplu acum, 
ciad din luna octombrie n-am 
mai primit nici un .musafir" 
de la I.G.C. — refuzăm să 
mai plătim pentru o .treabă" 
care nu se face. Categoric! 
Umblă fata de la I.G.C. care 
încasează banii pentru ridi
carea gunoiului din poartă 
in poartă și se plinge că nu-și 
face planul. Dar cu ce s-o a- 
jutăm ? ! De ce să plătim de
geaba ? Pentru ca doar noi 
să fim... la curent cu plata, 
iar cei de la I.G.C. să nu fir... 
la curent cu obligațiile înde
plinite !

Elocvent, nu ? Ce-am mai 
putea adăuga ?...

I

Adrian CONDOR

in adaptarea medicului la 
din Valea 

dc 
sc 
în 
a-

I.G.C. Petroșani efectuea
ză pentru angajați) întreprin
derilor și instituțiilor din 
Valea Jiului care folosesc 
autobuzele pentru deplasarea 
6pre și de la locurile de 
muncă reînnoirea abonamen
telor lunare. Intrucît în ulti
mele zile, pe diferite trasee 
ale transportului în comun, 
au fost identificați cam 
mulți călători fără abona
mentele reînnoite, conside
răm că e cazul ca cei vizați 
să intre in cît mai scurt timp 
în posesia binecunoscutelor... 
„cartonașe". Altfel... .uituci
lor” li se va aminti că >xm- 
zina și celelalte costă bani...

Muzeul de istorie

RĂSPUNS: In medicină s-a 
mers foarte mult pe speciali
zare, chiar s-a exagerat, creîn- 
du-se prea multe specialități în 
genere, la nivel central. In Va
lea Jiului dispunem dc sufi
ciente specialități (cu mici ex
cepții) în toate domeniile. To
tuși, ducem lipsă de neuro- 
psihiatri. Cadrele medicale din 
rețeaua sanitară a municipiu
lui sînt bine pregătite, cu mul
tă experiență și dragoste față 
de profesie. In vederea apro
fundării problemelor, de pato
logie profesională, cu ajutorul 
Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologici, s-a asigurat în ca
drul S.C.S.M. o bază materială 
dc cercetare, înzestrată cu apa
ratură de investigație medicală 
modernă. In viitorii ani, și spi
talele și cabinetele medicale 
din întreprinderi vor avea o
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15,30 Matineu «le vacanță : 
Desene animate pentru 

luicopii — ..Vacanța 
Bonifaciu".
— 17,00 — Lecții 

pentru lucrătorii 
agricultură.

17.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

18,50 Confruntări.
19,10 Pentru sănătatea <lv. : 

Amigdalitele acute și 
consecințele lor.

19,20 1 001 de seri : „Circul"
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tinerii despre ei înșiși.
20,40 Pagini «le umor — Co

mici vestiți ai ecranu-

16,00 TV 
din

s
lui și... iubirea lor.

21,3(1 Mai aveți o întrebare ? 
Există viață pc alte pla
nete ?

22,20 Selecțiuni
UN.I.C.E.F

22,50 Telejurnalul de noapte.

din Gala

a municipiului București 
ruluj Al. I. Cuza. O serie de 
documente ilustrează entuzias
mul și sacrificiile prin care 
populația orașului a sprijini» 
războiul de independentă de la 
1877.

Numeroase mărturii vorbesc 
despre apariția și dezvoltarea 
mișcării muncitorești. Sini pre
zentate contraste zguduitoare 
între luxul centrului și magher
nițele de la periferie, de ase
menea. ziarele militante al» 
muncitorilor, aspecte ale gre
velor și demonstrațiilor 
preajma primului război mon
dial. Putem spune că muzeul 
înfățișează, fritr-un fel, și :sto- 
ria mișcării muncitorești din 
România. Treptat, documentele 
mai apropiate de cunoștința 
noastră se înmulțesc : anul
1916 — zepeline, bombe, mi
zerie. von Makensen, ordonan
țe care condamnă invariabil !* 
moarte, piața Teatrului Națio
nal la 13 decembrie 1918. singe 
și. în sfîrșit. un moment lu
minos — 8 mai 1921 crearea 
Partidului Comunist din Româ
nia : apoi, din nou, lupte, ilega
litate. case conspirative, ziarul 
..Scîntcia”, Grivița Roșie, greve 
tot mai multe și manifestații, 
hoardele legionare și iarăși 
război, manifeste, eroi, dîrzenle 
ce culminează cu victoria n<>\> 
recției armate din August 1944. 
cu anii puterii populare și con
strucției socialiste. Această sui
tă rămîne la fel de tulburătoa
re astăzi, ca și atunci cînd fap
tele mari și adevărate își croisn 
cu greu drumul spre lumină.

Una din scările rulante ale 
marelui pasaj pietonal din Pia
ța Universității te scoate la 
suprafață exact în fața intrării 
muzeului — o clădire frumoasă, 
mică în comparație cu blocu
rile din preajmă, dar doldora 
de istorie...

....Așadar, trecutul Bucureștiu
lui și într-un fel al țări’, vi 
așteaptă la scară.

Niciodată n-am înțeles pen
tru ce este preferată legenda 
lui Bucur Ciobanul — care ar 
fi întemeiat capitala noastră — 
în locul unui adevăr științific 
și anume, că în aceste părți, 
malurile Dîmboviței, sau cum 
se va fi chemat nul în vre
muri îndepărtate, au fost locu
ite încă din paleolitic — acum 
circa 150 000 de ani exista aici 
un grup de -așezări — și că nu
mele de București, cuvînt ce 
s-ar traduce prin „loc frumos", 
dat poate prin mileniul I î.e.n., 
ne-a rămas de la iliri, veche 
populației înrudită cu tracii.

Istoria acestor locuri cu dulci 
coline, cîndva împădurite, cu 
poeni Și pășuni bogate, ce co
borau spre apa Dîmboviței șer
puitoare. începută ucum 150 de 
milenii, trecând prin neolitic, 
prin epocile pietrei, bronzului 
și fierului, continuînd apoi cu 
viața triburilor geto-dace, cuce
rirea romană, formarea poporu
lui român, secularele lupte ale 
domnitorilor munteni contra a- 
supririi din afară, culminînd cu 
mișcările naționale și sociale 
din secolele XIX și XX. și 
sfîrșind cu actul de la 23 Au- , 
gust 1944, sînt magistral ilustra
te prin materiale diverse, în 
muzeul de istorie a municipiu
lui București. El ocupă în plin 
centrul capitalei, sălile palatu
lui Șuțu, important monument 
de arhitectură în stil neoclasic, 
datînd de prin deceniul patru 
al veacului trecut. Muzeul, care 
sărbătorește în aceste zile 50 de 
ani de existență, oferă vizita
torilor o instructivă călătorie 
de-a lungul veacurilor înfățișa
te cronologic, pc baze științifi
ce.

Așa cum declara recent di
rectorul muzeului, prof. Petre 
Dache, la înființare, in muzeu 
existau 851 de exponate, pen
tru ca astăzi să cuprindă apro
ximativ 150 000 de documente 
revelatoare pentru trecutul mai 
îndepărtat, cît și cel contempo
ran al Bucureștiului.

In afara numeroaselor urme 
materiale din preistoria și isto
ria veche a orașului, date la i- 
veală pe șantierele arheologice 
care împînzcsc capitala — pie
sa cea mai remarcabilă fiind 
un vas antropomorf cunoscut 
sub numele de „Zeița de la 
Vidra**, operă de artă a socie
tății primitive, de valoare uni-

versală — se păstrează aici o 
serie de obiecte de mare inte
res documentar. începînd cu 
secolul 16, cînd cetatea Bucu- 
roștiului devine reședință dom
nească. Sînt expuse planuri și 
hărți ale vechiului oraș, hrisoa
ve domnești, acte de înființare 
a unoi spitale (Colțea. Filan
tropia), stampe, peceți, veștmin
te de epocă ale unor domni, 
boieri, negustori și meșteșugari, 
arme, monede, steaguri de

ATLAS
CULTURAL
■■■■■■&■■■■■■■

bresle și obiecte de uz perso
nal.

Pe măsură ce ne apropiem de 
zilele noastre, exponatele se 
înmulțesc. Veacul al XIX-lea 
este marcat prin expunerea 
proclamației lui Tudor Vladi- 
mirescu către locuitorii Bucu
reștiului prin cele dintîi ziare 
și reviste în limba română, prin 
manuscrise, documente, cărți și 
opere de artă, cum sînt cele 
două tablouri reprezentând cas
telul Ghica—Tei, colecția celor 
mai vechi fotografii despre 
București — 30 de exemplare 
— realizate în 1354 de 
fu] curții imperiale de 
na. Ludwig Angerer, 
și cîteva dagherotipii, 
soare ale fotografiei.

Printre documentele 
revoluționar 1848 se află ex
pusă, în original. Proclamația 
de la Islaz, iar din vremea U- 
nirii Principatelor pot fi văzu
te documente și decrete privind 
unele reforme cu caracter pro
gresist, precum și sabia și alte 
obiecte personale ale domnito-

fologra- 
la Vie- 
precum 
precur-

anului

din

Theodor MATEESCU
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Pe urmele materialelor publicate
JOI 6 IANUARIEPentru unii „cît mai

In articolul „Cu casa desco
perită" „Steagul roșu" nr. 6 822 
din 7 octombrie 1971 relatam 
că cetățeanului loan Todca din 
Cîmpu lui Neag, i s-a dis
trus acoperișul casei cu pri
lejul lucrărilor de construcție 
a drumului auto «Păroasa**. 
Deși, ca urmare a intervenției 
ziarului, i s-a comunicat, în 
scris, la data de 30 noiembrie 
1970 de către întreprinderea de 
construcții forestiere Deva că, 
..s-au luat toate măsurile ca in 
timp cit mai urgent posibil" 
să i se repai-e acoperișul, nu 
s-a făcut nimic, cetățeanul în 
cauză fiind expus a rămîne a 
doua iarnă cu casa descoperită.

Rcferindu-se la cele cuprinse

urgent posibil'* înseamnă un an de zile 
în articol, conducerea I.C.F. 
Deva ne răspunde la 10 decem
brie 1971 că :

„In urma dispoziției date de 
întreprindere, .șantierului I.C.F. 
Petroșani, un delegat s-a pre
zentat la numitul loan 'Podea 
iu data de 10 octombrie 1971, 
la spitalul din Lupeni unde a- 
ațestu era internat, pentru a 
discuta asupra despăgubirilor 
datorate de întreprindere pen
tru deteriorările provocate la 
locuința acestuia cu ocazia lu
crărilor la drumul forestier 
„Păroasa*'.

In urma înțelegerilor a rămas 
ca îndată ce va ieși din spital 
să i se dea materialul solicitai, 
lucru care 6-a și făcui, inchein-

du-sc un proces verbal de pre- 
dure*-primire a materialului so
licitat, iar în ceea v pi ivește pla
ta manoperei a fast trecut in foile 
de acord pe luna noiembrie 
1971, luîndu-și suma cuvenită.

Motivul că nu s-a răspuns 
mai repede sc dalorește faptu
lui că susnumilul a fost în spi
tal. iar ulterior a trebuit 
înlcrvenim - ■ - 
Lupeni, în 
materialului 
a durat un

La ora actuală problema este 
rezolvată, susnumilul fiind 
mulțumit, ncmaiavînd nici o 
pretenție fața dc întreprinde
re”.

să 
lu Ocolul silvic 
vederea marcării 
lemnos, fapt care 
timp.

PROGRAMUL 1 : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Mati
neu muzical; 8,25 Moment poe
tic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin dc știri; 
9,03 La microfon, melodia pre
ferată (continuare); 9,30 Odă 
limbii române; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară din 
Muntenia; 10,30 Clubul călăto
rilor; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intermezzo ritmic: 11,15 
Din țările sociuliste. Reportaje 
din R.S.F. Iugoslavia Și R.P.D. 
Coreeană; 11.30 Cîntare patriei; 
12,00 Formații vocal-instrmncn- 
tale : Suvoy și Bee Gees; 12,15 
Memoria discului. Arii din ope
re interpretate de Nelli Melba 
și Giaceomo Lauri Volpi; 12,30

Inlîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Tot înainte. fE- 
diție pentru pionierii din cla
sele a Il-a — a IV-a); 14.00 
Compozitorul săptămînii : Ri
chard Strauss. Poemul simfo
nic „Don Quijotc*’; 14,40 Bala
de, cîntcce și jocuri populare; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Tri
buna radio. Educația socialistă 
a maselor — proces complex 
și multilateral. Individ — co
lectivitate — responsabilitate; 
15,25 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă: 
16,00 Radiojurnal. Buletin mi 
teo-rutier: 16,15 Cîntcce de 
Radu Paladi; 16,30 Muzică 
populară; 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 Antena tineretului: 
17,.'10 De . la duet la octet — 
muzică ușoară; 18.00 Orele se
rii; 20,00 Tableta dc scară de 
Aurel Baranga; '.‘Ojlă Zeci- me
lodii preferate; 20,40 Cîntă Ion 
Bogza; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Ope
reta „Joc de artificii** de Paul 
Burkhard (selecțiuni); 21.43 Din 
lirica populară — melodii și 
versuri; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologie. Sport; 22,30 
Concert de seară: 22,55 Moment 
poetic. Ghenar: 23.00 Concert de 
seară (continuare); 24,00 Bule
tin dc știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.
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J brașovene
(Urmare din pag. I) aniversării înființării

Partidului
Muncitoresc Polonez

Manifestări cu prilejul

Acord de colaborare
DIN TARILE SOCIALISTEromâno-chilian

Vulcanul Etna în
atenția experților

Premiile Herder
1972

HANOI 5 (Agerpres). — In 
anul care a trecut, oamenii

HAVANA 5 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta-

șu] Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători dc partid și dc stal 
sînt salutați din nou — ca șl 
la intrarea în oraș șl pc arte
rele ce conduc spre „Tractorul" 
— dc numeroși cetățeni.

In întreprindere. în întîmpi- 
naroa oaspeților se află direc
torul general al grupului de 
urjne constructoare de rulmenți. 
Gheorghe Badea, care este în 
același timp și directorul între
prinderii „Rulmentul*.

Intr-o expunere exemplificată 
prin machete, cifre, grafice se 
prezintă 
mânești 
dc mare 
conomia 
mult a aniversat două, decenii 
de existență.

Reiese, din expunerea direc
torului centralei industriale dc 
specialitate, că producția actua
lă de rulmenți a țării se des
fășoară în cele două uzine exis
tente în țară — cea brașoveană 
și cea din Bîrlad. Fabricația de 
rulmenți în țara noastră va 
cunoaște o dezvoltare și mai 
simțitoare în anii următori, ca 
urmare a construcției unei noi 
și moderne uzine la Alexan
dria. In anul 1975 producția 
totală a țării va însuma 85 mi
lioane de rulmenți, față de nu
mai 28 milioane cît sc reali
zează în prezent.

In secția de tratamente ter
mice, sector de producție cu 
care începe vizita în uzină, a- 
poi la rectificare și în secția 
de asamblare, conducătorii de 
partid și de stat sînt informați 
că întregul colectiv se află an
gajat încă din primele zile ale 
anului, in depășirea sarcinilor 
de producție.

In discuțiile avute cu cadrele 
de conducere, cu specialiștii, a- 
preciind realizările dobîndite, 
secretarul general al partidului 
recomandă ca o dată cu spori
rea producției și îmbunătățirea 
calității produselor să acorde 
toată atenția realizării amplu
lui program de investiții pre
văzut pentru acest plan cinci
nal, în vederea dezvoltării im
petuoase a întregii industrii 
constructoare de rulmenți din 
țara noastră.

Următorul obiectiv al vizitei 
îl constituie Fabrica chimică 
Rîșnov, o unitate mai puțin 
cunoscută în peisajul bogat al 
industriei noastre chimice, care 
a cunoscut un înalt ritm dc 
dezvoltare. Este o întreprindere 
de proporții reduse, profilată 
in prezent pe fabricația poli- 
acetatului de vinii într-o gamă 
foarte variată — aproximativ 
54 sortimente, necesare diferi
telor ramuri ale economiei na
ționale.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in întreprin
deri ale industriei brașovene, 
acum la începutul unui nou an 
de muncă, constituie pentru co
lectivele de la „Tractorul*, 
„Rulmentul", de la Fabrica chi
mică Rîșnov un puternic im
bold în activitatea lor neobosită 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor care le stau în față 
în actualul plan cincinal. Dis
cuțiile cu munciitorii, cu cadre 
de conducere din unitățile in
dustriale vizitate, cu factori de 
răspundere din ministerele de 
resort, aprecierile făcute și fe
licitările adresate colectivelor 
respective, indicațiile date și cu 
acest prilej de secretarul gene
ral al partidului, au găsit un 
larg ecou în rîndurile muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor 
care și-au exprimat hotărîrea 
de a răspunde prin fapte, prin 
noi realizări, grijii partidului și 
statului, pentru condițiile de 
muncă și viață create. Alături 
de întregul nostru popor, ei 
s-au angajat să traducă în via
ță sarcinile trasate de partid 
pentru înflorirea continuă a pa
triei noastre, aflată în procesul 
construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

două
30 
de 
in-

fabricația altor 
de tractoare dc 

C.P., deosebit 
solicitate atit pc piața 
ternă cit și la export. Căută
rile creatoare continuă. La In
stitutul de cercetări și proiec
tări pentru tractoare și autoca
mioane se află în studiu un 
tip de tractor perfecționat cu 
o putere de 360—400 C.P. desti
nat lucrărilor industriale grele. 
Acest gigant, construit în co
operare cu Uzinele „Progresul" 
din Brăila, va fi echipat cu 
două motoare, fiecare acționind 
independent asupra unei șenile.

In discuția cu gazdele, secre
tarul general al partidului se 
interesează de modul cum a 
fost pregătită producția anului 
1972. de felul cum se îndepli
nesc încă din primele zile ale 
anului prevederile planului pe 
anul în curs și recomandă spe
cialiștilor să aibă în vedere îm
bunătățirea continuă a calității 
producției, diversificarea trac
toarelor, echiparea lor com
plexă. pentru ca acestea să 
permită realizarea a tot mal 
multe lucrări atit în agricultură 
cît și pe șantierele de construc
ție.

In cadrul discuțiilor cu fac
torii de răspundere din condu
cerea uzinei și Centralei de au
tocamioane și tractoare se în
scrie o problemă de mare în
semnătate ! care sînt relațiile 
dintre uzină și Centrală ? Ce 
probleme ridică raporturile in- 
ter-întreprinderii în cadrul 
Centralei ? Este relevat cu sa
tisfacție faptul că Centrala in
dustrială s-a afirmat ca un fac
tor dinamizator al producției, 
ca stimulator al gîndirii tehni
ce, a facilitat cooperarea și 
specializarea în producerea a- 
numitor piese și subansamble 
ce intră în componența con
structivă a autocamionului și 
tractorului, a potențat relațiile 
întreprinderilor cu partenerii de 
comerț din țară și de peste ho
tare

In concluziile pe care le for
mulează, secretarul general al 
partidului stăruie asupra nece
sități1 de a se realiza, în cadrul 
Centralei, un mai mare grad de 
integrare, aceasta corespunzînd 
conceptului care a stat la baza 
creări; centralelor industriale, 
tendințelor puternic afirmate în 
practica mondială a organizării 
producției industriale. Numai 
prin cooperare, prin adincirea 
specializării se poate ajunge la 
produse de înaltă calitate și de 
mare serie, cu preț de cost re
dus. se pot realiza dotări co
mune. Tn ceea ce privește pro
ducția de autocamioane, auto
mobile și tractoare, arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu. este 
necesar să se elaboreze un pro
gram foarte cuprinzător de spe
cializare și cooperare între Cen
trala brașoveană și celelalte în
treprinderi din țară cu profil 
asemănător.

Se vizitează halele de pro
ducție. La secția mecanic-șef 
și autoutilare, unde se repară 
mașinile și utilajele din dota
rea întreprinderii, se relevă re
zultate deosebite în acțiunea 
de autodotare și se prezintă o 
serie de utilaje fabricate pe 
plan local. Gazdele informează 
că indicațiile date de secretarul 
general cu prilejul vizitelor 
sale anterioare au stat în a- 
tenția conducerii întreprinderii, 
a comitetului de partid, a între
gului colectiv.

Intr-o hală nouă, oaspeților 
li se prezintă întreaga gamă de 
tractoare produse de uzină de 
la cunoscutele I.A.R.—22 și 
K.D.—35, tipuri cu care a de
butat industria noastră construc
toare de tractoare, și pînă la 
tractoarele moderne aflate în 
prezent în fabricație de serie.

In drum spre o altă între
prindere de prestigiu a Brașo
vului — „Rulmentul*, tovară-

istoricul industriei ro
de rulmenți, ramură 
însemnătate pentru e- 
națională, care nu de

\ ARȘOVI \ 5. — Corespondentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trușcu, transmite : Cu prilejul sărbătoririi a 30 dc ani de 
1a înființarea Partidului Muncitoresc Polone/, la Varșovia 
și in alte orașe din R. P. Polonă au avut loc manifestări 
prin care a fost marcat acest moment important din istoria 
poporului polonez. In cadrul organizațiilor de partid, in 
uzine, fabrici și instituții au avut loc adunări festive și 
intilniri ale tineretului cu activiști și veterani ai mișcării 
revoluționare și muncitorești din Polonia.

La Muzeul dc istorie a mișcării revoluționare poloneze 
din capitală a avut loc vernisajul unei bogate expoziții, 
cuprinzând citeva mii dc exponate — documente, fotografii, 
broșuri, manuscrise, exemplare din arhivă ale presei cons
pirative, care prezintă sugestiv drumul parcurs dc gîndirca 
progresistă și revoluționară din Polonia, inccpînd din 1848 
și pină în prezent.

Miercuri, Jan Szydlak, membru al biroului politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., a dezvelit, intr-un codru festiv, 
o placă comemorativă pe strada Krasinski din cartierul 
varșovian Zoliborz, pc locul unde, în urmă cu treizeci dc 
ani, a avut loc, în condițiile ocupației fasciste, ședința 
conspirativă <lc creare a Partidului Muncitoresc Polonez.

$ Primul ministru a) Mallei, 
Dom Mintoff, a interzis folosi
rea instalațiilor de pe insulă de 
către Flota a șasea americană 
•lin Marea Medilerană, a anun
țat Ministerul britanic al \- 
părării.

Agenția U.I’.L, care anunță 
această știre, informează că pre
mierul maltez a interzis, de a- 

a 
aeroportului de pe insulă de 
către alte puteri membre ulc 
N.A.T.O.

semenea, folosirea bazei și

• Ministrul ad-interim al afa
cerilor externe al R.P. Chineze, 
Ci Pîn-fei, a avut convorbiri 
cu general de brigadă Alexan
der M. Haig, asistent adjuncb 
al președintelui S.U.A. în pro
blemele securității naționale, 
care se află la Pekin în vederea 
realizării unor aranjamente de 
ordin tehnic privind vizita pre
ședintelui Nixon în China, a- 
nunță agenția China Nouă.

De la înălțimea celor 280 me
tri ai Turnului de televiziune 
poți cuprinde întreaga panora
mă a Phenianului, traversat de 
apele Fluviului Tedong. Capita
la Republicii Populare Demo
crate Coreene se recomandă vi
zitatorului ca un important cen
tru industrial, social și cultural 
in plină înflorire, datorită mun
cii pline de abnegație a locui
torilor ei. Edificiile culturale, 
blocurile de locuințe, bulevar
dele spațioase și largi, podurile 
peste Tedong lungi de 700 și 
800 metri, porțile orașului dăl
tuite in stilul tradițional al ar
hitecturii coreene — toate iți 
creează imaginea vie a efortu
rilor. inteligenței și dăruirii cu 
care acest popor iși construieș
te o viață nouă.

Deși certificatul de naștere al 
urbei a fost semnat cu aproa
pe cinci secole in urmă, voca
ția industrială a Phenianului s-a 
impus abia după eliberarea de 
sub ocupația japoneză. Războiul 
pustiitor, care a urmat la cițiva 
ani, nu a reușit să curme a- 
cest proces in care poporul era 
angajat cu întreaga sa energie 
creatoare. Respingind agresiu
nea. locuitori: capitalei, schim- 
bind uniformele militare cu sa
lopetele, au început să înalțe

din
bol . . ,
derii in forțele proprii.

Legenda calului înaripat — 
Ciulima — care străbate 1000 
leghe pe oră, a fost transfor-

cenușă capitala țării, sim- 
al neinfringerii și încre-

SANTIAGO DE CHILE 5 — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : La Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Santiago de Chile a avut 
loc semnarea unui acord de 
colaborare între Institutul po
litehnic, Institutul de petrol, 
gaze, geologie din București și 
Universitatea Nordului din An
tofagasta.

Semnarea a fost precedată de 
o intensă activitate, desfășurată, 
timp de citeva săptămini, de 
către o delegație de profesori 
universitari din România, con
dusă de Tudor Ioncscu. Profe
sorii români au colaborat cu 
cadrele didactice de la Univer
sitatea Nordului din Antofagas
ta la realizarea unui program 
de perfecționare a învățămîn- 
tului in specialitățile de ingi
neri. Totodată, a fost elaborat 
proiectul de înființare a unui 
institut regional de cercetări 
științifice și tehnologice. in 
scopul intensificării și diversi
ficării activităților menite să 
contribuie la valorificarea bo
gățiilor naturale din nordul ță
rii.

Acordul prevede dezvoltarea 
colaborării între cadrele uni
versitare ale celor două institu
te bucureștene și ale Universi
tății din Antofagasta ; potrivit

acordului, specialiștii români 
vor acorda asistență in orga
nizarea și funcționarea Institu
tului de cercetări științifice și 
tehnologice.

La ceremonia semnării acor
dului au participat, din partea 
chiliana, ministrul minelor, 
Orlando Cantaurias, și Miguel 
Campo, rectorul Universității 
Nordului din Antofagasta, iar 
din partea română delegația 
profesorilor universitari precum 
și Vasile Dumitrescu, ambasa
dorul României la Santiago de 
Chile.

VIENA 5. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite; Rectorul Universi
tății din Viena a anunțat 
miercuri numele personalită
ților cărora le-au fost con
ferite premiile Herder pe a- 
nul 1972. Printre premiați se 
află și un reprezentant al 
culturii românești, prof. dr. 
Virgil Vătășianu, din Cluj.

Premiile Herder sînt acor
date anual unor personalități 
din domeniul artei, literatu
rii și științei, în scopul pro
movării relațiilor culturale 
între popoarele continentului 
nostru.

Solemnitatea decernării pre
miilor Herder va avea loc în 
luna mai a. c, la Viena.

ROMA 5 (.Agerpres). — Al
titudinea muntelui Etna va
riază după fiecare perioadă 
de erupție mai îndelungata, 
ca urmare a depunerilor de 
lavă și cenușă vulcanică. 
Constatarea a fost făcută în 
1964, cînd s-a observat că 
Etna, cel mai înalt și aetiv 
vulcan din Europa, măsura 
3 340 metri, respectiv cu 77 
metri mai mult decit cu opt 
ani în urmă. Avînd în ve
dere că, începînd de la 16 
decembrie 1971, craterele a- 
cestui vulcan sînt deosebit 
de active, experții de la in
stitutul de vulcanologie din 
Catania (Sicilia) intenționea
ză să procedeze la o nouă 
măsurătoare de îndată ce pe
rioada activă a vulcanului 
va lua sfîrșit.

BUDAPESTA 5 (Agerpres). 
— Industria ungară a mași
nilor dc calcul a cunoscut in 
ultimii ani o puternică dez
voltare. In cel de-al patrulea 
cincinal — 1971—1975 — sc 
prevede ca, in ramura amin
tită, producția să crească de 
zece ori, totalul investițiilor 
acordate dc guvern fiind de 
3,5 miliarde forinți. In anul 
1971, primul an al actualului 
cincinal, in R. P. Ungară, au 
fost date în exploatare 30 dc 
noi calculatoare electronice. 
In prezent, în toate ramu
rile industriale și in institu
tele de cercetare funcționează 
150 de calculatoare de marc 
randament.

★
SOFIA 5. — Coresponden

tul Agerpres. Constantin A- 
mariței, transmite : Primul an 
al celui de-al șaselea plan 
cincinal de dezvoltare a eco
nomici R P. Bulgaria (1971— 
1975) s-a încheiat pc unul din 
marile șantiere ale țării — 
cascada hidroenergetică „Vi- 
cea“, din munții Ilodopi, o 
dată cu terminarea construc
ției barajului „Kricim", înalt 
de aproape 100 de metri, și a 
clădirilor centralelor electrice 
„Kricim* și „Vicea-2". In a- 
cest fel, urmează ca la înce
putul acestui an, economia 
bulgară să primească primii 
kWh de energie electrică din 
cei peste un miliard dc k\Vh 
pe care-i va da, peste cițiva 
ani, acest marc obiectiv ener
getic de 550 megawați putere 
instalată.

mate, transmite : La propu
nerea Centralei sindicatelor 
oamenilor muncii, a Uniunii 
Tinerilor Comuniști, a Comi
tetelor pentru apărarea re
voluției și a altor organizații 
de masă, anul 1972 a fost 
declarat, în Cuba. „Anul în
trecerii socialiste".

„In acest fel — scrie ziarul 
„Grannia" — se va accentua 
și mai mult rolul primordial 
pc care trebuie să-l aibă în 
societatea noastră întrecerea 
socialistă ca metodă de a im
pulsiona participarea conști
entă a maselor la îndeplini
rea sarcinilor economice, po
litice și social-culturale. De
numirea de „An al întrecerii 
socialiste" exprimă, dc ase
menea, necesitatea de a sc 
continua și aprofunda, pc ba
za eforturilor încununate dc 
succes ale poporului nostru 
muncitor in 1971, bătălia pen
tru creșterea producției și 
productivității, îmbunătățirea 
calității, economisirea și fo
losirea la maximum a tutu
ror resurselor umane și ma
teriale de care dispunem, în
tărirea disciplinei în muncă, 
ridicarea nivelului de pregă
tire ideologică, tehnică și cul
turală a tuturor oamenilor 
muncii".

In Cuba, s-a statornicit tra
diția de a se da o denumire 
fiecărui an, în funcție de sar
cina cea mai importantă a 
momentului respectiv ; astfel, 
anul 1971 a fost declarat „A- 
nul productivității".

muncii din R.D. Vietnam au >> 
obținut succese însemnate in << 
îndeplinirea planului de stat. ?? 
După cum anunță agenția << 
V.N.A., cea mai importantă >/ 
realizare in domeniul agri- 
culturii a fost faptul că s-a 
obținut o producție de orez 
mai mare cu 500 009 de tone << 
decit cea planificată. In 1971 
s-au obținut producții sporite << 
și la ceai, tutun, sfeclă de >> 
zahăr.

In industrie, succese deo- /> 
sebite au fost obținute in ss 
domeniul producției dc ener- ?? 
gie electrică, cărbune, ciment, U 
îngrășăminte. Producția de e- << 
nergie electrică a crescut cu >> 
34 la sută in comparație cu << 
1970, iar cea de cărbune cu >? 
22 la sută. Industria textilă ss 
a R.D. Vietnam a realizat in << 
1971 cu 17,5 la sută mai mul- 
te țesături, iar fabricile de 
hîrtie o producție cu 22 la <<, 
sută mai mare față de 1970. ??

Muncitorii din transporturi <<
și telecomunicații — transmi- ??
te V.N.A. — s-au achitat cu ss
cinste de sarcinile ce le re- <<
vin în domeniul apărării na- >>
ționale, deservirii industriei <<
și populației. //

Succese însemnate au fost <<
obținute și în domeniile cui- ??
turii, invățămîntului și asis- 
tenței medicale. Numărul șco- ?/ 
Iilor a crescut cu 12 la sută. SS 
Condițiile de viață ale popu- 
lației s-au îmbunătățit sim- >> 
(itor. Necesitățile la îmbră- << 
căminte, medicamente, corn- >> 
bustibil și alte produse de 
primă necesitate au fost sa- SS 
tisfăcute într-o măsură mai << 
mare decît înainte.

Reuniunea tripartită Luptele din Vietnamul de sud
<le la

ALGER 5 (Agerpres). — Pro
blema Saharei occidentale — 
administrată de Spania — și 
cooperarea economică dintre 
Algeria. Maroc și Mauritania — 
scrie agenția France Presse — 
acestea sînt principalele chesti
uni abordate în cadrul reuniunii 
miniștrilor de externe din cele 
trei țări, care se desfășoară la 
Alger, Reuniunea are loc la 16

ciuda greutăților firești ale în
ceputului — lipsa de experien
ță și proiecte — a fost pusă 
la punct fără întîrziere tehno
logia construcției locomotivelor 
Diesel și electrice, astfel incit,

NOTE DE DRUM
mată in realitate de construc
torii Phenianului. Intr-adevăr, 
ritmul reconstrucției s-a dovedit 
intrutotul comparabil cu galo
pul legendarului armăsar.

Reconstruită in timp record, 
Uzina de locomotive electrice 
„Kim Jong Te“, a fost inițial 
destinată reparațiilor de loco
motive și vagoane. Trecindu-se 
peste etapa construcției locomo
tivelor cu aburi, la 30 august 
1961 pe porțile uzinei a ieșit 
prima locomotivă electrică pro
iectată, construită și asamblată 
în întregime de specialiști și 
muncitori coreeni. După cum 
ne-a relatat directorul adjunct 
al acestei unități industriale, în

in prezent, uzina produce lo
comotive cu combustie internă 
și electrice cu patru și șase 
osii, vagoane, material rulant 
de diferite tipuri. Interlocutorul 
nostru ne-a vorbit cu admira
ție despre oameni ca strunga
rul Kang Bong Hua care-și în
deplinește zilnic sarcinile de 
producție in proporție de 200 
la sută, sau ca muncitorul Hi 
Hiyong Glie care la 10 noiem
brie raportase realizarea planu
lui pe doi ani. Sint citeva nu
me din miile de eroi ai muncii 
din țara prietenă care semnifi
că înaltele ritmuri, viteza de 
„Ciulima" cu care se muncește, 
se edifică o viață nouă.

Phenianul este, de asemenea, 
leagănul industriei textile co
reene. Combinatul din 
oraș realizează in prezent in 
numai patru zile producția unui 
an dinainte de eliberare obți
nută pe întreaga țară. La Fa
brica de mătase, care funcțio
nează pe lingă combinat, Kim 
Man Sop, director adjunct, ne-a 
prezentat instalațiile mecaniza
te și semiautomate care fac ca 
producția anuală a acestei uni
tăți să se ridice la 15 000 000 
mp țesături. Și aici, ca pretu
tindeni în R.P.D. Coreeană, e- 
xistă fruntași in producție care 
și-au îndeplinit și depășit, in 
numai 11 luni, sarcinile de pro
ducție pe trei ani.

...Cele trei săptămini petre
cute in țara prietenă, au fost 
zile de cunoaștere nemijlocită 
a realizărilor remarcabile ale 
harnicului popor coreean. Pre
tutindeni, am fost înconjurați 
de ospitalitatea caldă a gazde
lor care la despărțire ne-att a- 
dresaț invitația de a ne reve
dea, exprimată simplu în cu
vintele „Tași manăpsida“ 
ceea ce poate fi tradus: 
curind — din nou la noi".

acest

Pe

Donca CIOBANI!

< Prețurile automobilelor 
fabricate în Italia vor crește 
in medie cu 5—6 la sută înce
pînd chiar din luna ianuarie, 
informează ziarul milanez „II 
Giorno". Potrivit ziarului, in 
mod corespunzător vor crește 
și prețurile automobilelor de 
fabricație străină vindute in 
Italia.

Orășelul american Ayshire 
(statul Yowa) a sârbătorib 
la 1 ianuarie instalarea la pri
măria din localitate a celui 
mai tînăr primar din S.U.A. i 
este vorba de Jody Smith, în' 
vîrstă de 19 ani, student la 
colegiul EmmetsburgH, învingă
tor in alegerile municipale des
fășurate la începutul luni' no
iembrie 1971.

• Autoritățile argentinicne 
au anunțat că, în ultimele zece 
zile, aproximativ 100 de persoa
ne și-au pierdut viața ca urmare 
a temperaturilor ridicate înre
gistrate în mai multe localități 
din țară. Mii de porsoane s au 
refugiat în pădurile de pe ma
lurile riului River Plata pentru 
a evita efectele fenomenului de 
deshidratare.

Potrivit datelor prezentate 
de ziarul ..Daily Youmiuri", la 
fiecare 150 de cercetători japo
nezi care au obținut în inter
valul 1967—1970 diferite titluri 
științifice în domeniul fizicii, 
un număr de 53 de persoane nu 
au în momentul de față de lu
cru.

Specialiștii în cauză nu se 
pot angaja nici în universități, 
nici în institutele de cercetări 
științifice, nici chiar în. învăță- 
mîntul mediu.

Alger
luni după conferința la nivel 
înalt de la Nouadhibou (Mauri
tania), în cursul căreia șefii de 
stat ''ăi Marocului, Mauritaniei 
și Algeriei au hotărît să acțio
neze în comun pentru a grăbi 
decolonizarea teritoriului Rio 
de Oro (limitrof cu cele trei 
țări), reafirmîndu-și dorința de 
a întări cooperarea economică 
tripartită.

In ciuda' demersurilor între
prinse în comun de cele trei 
țări, după conferința la nivel 
înalt de la Nouadhibou, statutul 
Saharei spaniole — acest imens 
teritoriu deșertic, bogat în 
fosfați — nu s-a schimbat. Spa
nia, care s-a angajat să orga
nizeze aici referendumul cerut 
acum trei ani de Națiunile U- 
nite, nu a procedat pînă în 
prezent la desemnarea deputa- 
ților unei Adunări generale 
(JEEMA) de către șefii de tri
buri locali. Incidentele surve
nite in iunie 1970 între popu
lația din Rio de Oro și armata 
spaniolă au atras, la rîndul lor, 
vij proteste din partea Algeriei, 
Marocului și Mauritaniei, care 
au denunțat „Represiunea sînge- 
roasă' din acest teritoriu.

Presa algeriană a menționat 
că această problemă va fi abor
data și in cadrul actualei reu
niuni a miniștrilor de externe.
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SAIGON 5 (Agerpres). — For
țele de eliberare din Vietna
mul de sud au supus unor re
petate atacuri de hărțuire e 
poziție a trupelor saigoneze si
tuată lingă localitatea Gio Linh, 
în regiunea Quang Tri. Patrioții 
au bombardat mai întîi această 
poziție cu mortiere, iar apoi 
au atacat direct, in mai multe 
rînduri, garnizoana saigoneză.

In regiunea platourilor înalte, 
o unitate a forțelor patriotice 
a prins, timp de două ore, în- 
tr-o ambuscadă o companie sai
goneză.

In ambele cazuri, trupele re
gimului de la Saigon au suferit 
pierderi în oameni și materiale 
de luptă, pierderi care însă nu

au fost precizate în comunica
tul armatei saigoneze.

★

E- 
Și

Potrivit postului de radio 
liberarea, forțele patriotice . 
populația din provincia sud- 
vietnameză Quang Tri au ata
cat, în luna decembrie a anu
lui 1971, în repetate rînduri, 
trupele inamice amplasate de-a 
lungul șoselelor nr. 9 și 1 și în 
alte zone, scoțînd din luptă 4C0 
militari ai dușmanului, distru- 
gînd și avariind 21 tancuri și 
mașini blindate, scufundînd 
două ambarcațiuni militare flu
viale, și incendiind un depozit 
de muniții. I

• Autoritățile polițienești 
din orașul australian Brisbane 
au făcut cunoscută dispariția 
din spitalul municipal a unui 
recipient conținînd microbi deo
sebit de primejdioși. Recipien
tul în cauză conținea culturi 
de bacterii de laboratar capabi
le să ducă, în cazul scăpării 
de sub control, la izbucnirea 
unor epidemii de gripă în for
mă acută, meningită, sau să 
provoace infecția sîngclui. „Pe
ricolul potențial pentru popu
lația orașului este enorm" — a 
declarat unul dintre conducăto
rii spitalului.

® Producția mondială de ți
ței a fost în 1971 do 
2 464 720 000 tone — informează 
organul de presă al industriei ‘ 
petroliere britanice, „Petroleum 
Press Service". Creșterea . față 
de anul 1970, cînd au fost ex
trase 2 336 176 000 tone, este de 
5,5 la sută. \

Ultimele știri sportive
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Au început întrecerile prelimi
narii ale Spartachiadei Popoa
relor din U.R.S.S. Finalele se 
vor desfășura între 9 și 26 iunie 
la Moscova. Pe programul com- 
petițional figurează întreceri la 
gimnastică, atletism, volei, bas
chet, handbal, fotbal, scrimă, 
tir, ciclism etc.

★

VIENA 5 (Agerpres). — Con
cursul internațional de schi 
alpin de la Mitterstil (Austria) 
a continuat cu desfășurarea 
probei masculine de slalom u- 
riaș. Victoria a revenit în mod 
surprinzător italianului Giulia
no Besson, cronometrat în cele 
două manșe cu timpul de 
2’59” 65/100 (F29” 08/100 plus 
1'30” 57/100).

★

MUNCHEN 5 (Agerpres). — 
fn urma desfășurării slalomului 
special de la Oberstauffen (R.F. 
a Germaniei), în clasamentul 
feminin al «Cupei Mondiale" la 
schj conduce Francoise Macclil

Pe(Franța) cu 125 de puncte, 
echipe, în fruntea clasamentu
lui se află selecționata Franței 
cu 339 puncte.

★

LONDRA 5 (Agerpres). — 
După disputarea a 6 runde, în 
turneul internațional de șah de 
la Hastings (Anglia), continuă 
să conducă tîriărul mare maes
tru sovietic Anatoli Karpov cu 
5 puncte, urmat de Andersson 
(Suedia), Unzicker (R.F. a Ger
manici) — 4 puncte, Korcinoi 
(U.R.S.S.) — 3,5 puncte (1), Gli- 
gorici (Iugoslavia), Kurajița (Iu
goslavia) — 3,5 puncte. Byrne 
S.U.A.) — 3 puncte (1), Najdorf 
(Argentina). Mocking (Brazilia) 
— 3 puncte etc. Șahistul român 
Victor Ciocîltea ocupă locul 11 
cu 2 puncte. Ciocîltea (cu pie
sele negre) a remizat în 35 de 
mutări cu marele maestru ar
gentinian Miguel Najdorf.

continuă in prezent cu turneul 
de la Sydney, unde sînt pre- 
zenți jucători și jucătoare de 
valoare din mai multe țări ale 
lumii.

In primul tur al probei de 
simplu bărbați, campionul so
vietic Aleksandr Met revel i l-a 
întrecut cu 6—2, 6—1, 3—6. 6—2 
pe australianul W. Lloyd, iar 
francezul Patrice Dominguez a 
dispus cu 6—0. 3—6, 7—6. 3—6, 
6—2 de J. James (Australia).

★

★

MELBOURNE 5 (Agerpres). 
— Circuitul concursurilor inter
naționale de tenis din Australia

JOHANNESBURG 5 (Ager
pres). — Turneul internațional 
de tenis de la Capetown (Re
publica Sud-Africană) a conti
nuat cu disputarea partidelor 
din turul II al probelor da 
simplu.

In concursul masculin, jucă
torul grec Kalogheropoulos l-a 
eliminat în două seturi cu 6—1, 
6—1 pe sud-africanul Mc Do
nald, iar francezul Juan Gis
bert l-a învins cu 11—9. 9—7
pe Fawcet (Republica Sud-A
fricană).
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