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in
trecut, tineretul patriei 
a obținut importante 
pe (Arimul muncii pa-

Anul 
noastre 
succese 
triotice.

Sute de mii dc tineri munci
tori, țărani cooperatori, elevi 
și studenți au lucrat, în 1971. 
pc 2 500 șantiere locale, au 
participat la acțiuni de stringer? 
a deșeurilor feroase și neferoase, 
la ' ' 
la 
Și 
*a 
etc. Prin activitatea depusă, 
au contribuit la realizarea unor 
economii în valoare dc 1.8 mi
liarde lei.

întreținerea fondului silvic, 
lucrări de irigații, desecări 
indiguiri, slringem recoltei 
înfrumusețarea localităților 
“ ................. “el

munca patriotică
Analizind aceste frumoase re

zultate, Biroul Comitetului ( in
trat al Uniunii Tineretului Co
munist a hotărî! stimularea or
ganizațiilor Județene ale I T.C., 
clasate Pe primele locuri in în
trecere, acordlnd următoarele 
dinstincții :

Premiul special : Drapelul și 
Diploma dc onoare ale <’•( • fll 
U.T.C. — organizației munici
pale București.

Premiul 1 : Diploma dc onoa
re a C.C. al U.T.C. — orga
nizației Județene Caraș-Scverin.

Premiul II : Diploma de onoa
re a C.C. al U.T.C. — orga-

nizațiilor județene Dîmbovița 
și Prahova:

Premiul III : Diploma dc o- 
noare a C.C. al U.T.C, — or
ganizațiilor județene Brăila și 
Hunedoara.

Mențiuni : Diploma dc onoa
re a C.C. al U.T.C. — organi
zațiilor Județene Argeș, Sibiu, 
Teleorman și Buzău.

Continuin'! aceste frumoase 
tradiții, tineretul patriei noas
tre se pregătește acum să itifim- 
pine aniversarea a 50 
de la crearea Uniunii 
(ului Comunist cu noi 
in munca patriotică.

(Agcrpres)

dc ani 
Tinere- 
succeso

Exigențe sporite
în execuția

Adunări generale ale oamenilor muncii

obiectivelor miniere
Prin valorificarea tuturor rezervelor interne,

spre succese cit mai bogate
Gheorghe DAVIDESCU 

inginer șef cu investițiile — C.C.P.

In anul caro a trecut, In Ccn- 
țrala cărbunelui Petroșani acti
vitatea de investiții s-a înche
iat cu bune rezultate, fapt cc 
a permis ca pregătirea pentru 
acest an să se facă în bune 
condițiuni, să se abordeze pro
blemele în mod corespunzător, 
do la nivelul sarcinilor.

In conformitate cu sarcinile 
de producție ale Centralei, care 
in acest cincinal cunosc o di
namică mult mai accentuată 
comparativ cu cincinalul pre
cedent. volumul investițiilor pc 
eecsl an este cu 11 la sută 
mai mare decît cel prevăzut 
pe anul trecut.

— E.M. Aninoasa, unde proble
ma execuției acestui obiectiv 
s-a pus numai în a doua parte 
a anului trecut, cînd au apărut 
fisuri în scheletul dc rezistență 
al morii actuale din cauza in
stabilității terenului dc funda
re, acesta fiind considerat un 
caz de avarie.

In ceea ce privește deschide
rea finanțării, toate obiectivele 
de investiții care fac parte din 
studiile tchnico-economice ale 
exploatărilor miniere au asigu
rată finanțarea, urmînd ca de
contarea lucrărilor să se facă 
după depunerea la Banca de 
investiții a proiectului dc exc-

ÎN TRIMESTRUL I:
25 la sută din plănui 

anual de investiții

Acum, la început dc an, pen 
tru C.C.P. — ca beneficiar — 
s: pune întrebarea cum a pre
gătit și cum a demarat activi
tatea de investiții, cum a asi
gurat condiții corespunzătoare 
pentru atacarea noilor obiecti
ve și continuarea, in ritm sus
ținut, a celor in curs de execu
ție.

Asigurarea cu proiecte dc 
execuție pentru lucrările plani 
ficatc în acest an s-a făcut in
tegral, cu excepția unui obiec
tiv „Cămin nefamiliști E. M. 
Bârbăteni“, la care Institutul de 
proiectări județean Deva va 
preda proiectul în cursul lunii 
februarie a.c. Tot în aceeași si
tuație se află documentația pen
tru Stația de concasarc Piscu

cuțic și a contractului cc se 
primește de la constructor. 
Pentru restul obiectivelor do 
construcții care nu fac parte din 
S.T.E., este deja asigurată des
chiderea finanțării.

In planul pc acest an, din 
121 obiective dc investiții în 
execuția T.C.M.M., șantier Valea 
Jiului, numai 33 sînt lucrări 
noi, ceea ce reprezintă 20,0 la 
sută din total plan valoric, iar 
din acestea în trimestrul I sînt 
prevăzute a fi atacate 6 lucrări. 
Pentru lucrările noi planificate 
a fi atacate în trimestrul I a.c. 
amplasamentele s-au predat 
sau sînt în curs de predare, ac
țiunea urmînd a fi terminată în 
cîteva zile.

Dintre lucrările noi, la șase 
obiective sînt necesare docu-

.men tații ic. Atacarea acestor o- 
bicctive este prevăzută a se 
face numai după trimestrul II 
a. c.

Contractarea tuturor utilaje
lor pentru lucrările de investi
ții este practic terminată încă 
din luna decembrie anul tre
cut.

Avînd in vedere legislația în 
vigoare, problema principală 
care se pune în acest caz este 
aceea ca stadiul fizic planificat 
al lucrărilor să fie respectat dc 
către constructori în scopul c- 
vitârii dobinzilor majorate pen
tru depășirea „termenului dc 
staționare a utilajelor în depo
zit" și a -termenului dc montaj". 
Din această cauză în anul tre
cut, Banca dc Investiții Petro
șani a aplicat penalizări în 
valoare de peste 220 mii lei.

In perioada planificării lu
crărilor de construcții-montaj 
din acest an, pe baza experien
ței anilor anteriori, beneficia
rul a lăsat în plan numai acele 
obiective dc investiții care au 
condiții dc a fi atacate în cursul 
anului sau au devenit deosebit 
dc urgente pentru activitatea de 
producție.

Dacă aceasta este situația dc 
fapt creată dc beneficiar pen
tru pregătirea din vreme a con
dițiilor în scopul realizării pla
nului pc acest an, se pune pro
blema : care-i starea dc lucruri 
la principalii constructori care 
trebuie să realizeze efectiv lu
crările respective ?

La șantierul T.C.M.M., unde 
planul pentru C.C.P. a crescut 
cu 5,5 la sută, realizările din 
luna ianuarie a.c. sînt mai 
mici decît cele din decembrie 
anul trecut. Se pune în mod 
serios întrebarea : cum a pregă
tit constructorul desfășurarea 
forțelor de care dispune pentru 
realizarea sarcinilor de plan pc 
luna ianuarie și in trimestrul I 
a.c. cind se cunoșteau condițiile 
de lucru cu cel puțin trei luni 
înainte ? Fără a avea pretenția 
cunoașterii integrale a cauzelor 
demarării „cu stîngul" a planu-

V
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Dcsfășurarea adunării reprezen
tanților oamenilor muncii ai mi
nei Petrila, a avut loc pc tere
nul unor realizări bogate. Atmos
fera dezbaterilor a fost caracteris
tică satisfacțiilor trăite dc acest co
lectiv puternic. Dar, concomitent cu 
evidențierea realizărilor, dezbaterile 
s-au concentrat, mai ales, asupra 
necesității creării tuturor condiți
ilor îndeplinirii sarcinilor dc plan 
în condițiile noului program dc lu
cru în schimburi de 6 ore în sub
teran.

Participant ii la adunare au re
liefat multiplele avantaje ale re- 
-gimului dc lucru dc 6 orc, precum 
și hotărîrca unanimă a minerilor 
pctrilcni dc a munci cu hărnicie 
și pasiune pentru valorificarea cît

a acestor avantaje, 
din cuvîntul vor- 

, î mecanică nu 
este pregătită încă pentru a răs- 
pundp pretențiilor actuale. Sc con
stată o proastă funcționare a uti
lajelor de transport, o ncsatisfacă- 
toare întreținere a echipamentelor 
dc susținere metalică a abatajelor 
frontale. In mod critic a fost dis
cutată activitatea pe linia calității 
ncsatislacătoarc a produsului ex
tras în cursul anului trecut și s-au 
făcut referiri la măsurile cc sc cer 
întreprinse pentru realizarea acestui 
indicator.

Dezbaterile au scos în evidență 
posibilitățile multiple de care dis
pune colectivul minei pentru dez
voltarea rezultatelor din prima lu-

mai superioara
S-a desprins 

bitorilur că partea

nâ a anului, existind încă re
zerve ncfolositc — îndeosebi in 
organizarea și deservirea locu
rilor dc munca — a căror între
buințare va aucc la fapte preg
nant pozitive. In cadrul dezbate
rilor s-au lansat chemări la în
trecere între sectoare și brigăzi. 
Cinstea de a Ic lansa a revenit sec
torului IV', condus dc ing. Marin 
Răduț și șefului dc brigadă fronta- 
list, Eugen Voicu. Spre a finaliza 
in roade cit mai bogate întrecerea 
intre colectivele miniere s-a accen
tuai necesitatea mobilizării tuturor 
resurselor umane și tehnice, orga-

A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Un concurs instructiv

(Continuare in pag. a 2-a)

Dem. D. IONAȘCI

(Continuare in pag. a 3-a)
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fl er cețos de iarna. Frig. 
U Zarvă in surdină, și va

goane cărămizii. Culoa- 
rea-Jond topea in ea, la acea 
oră matinală, poate prea ma
tinală pentru o zi geroasă, cu 
vint uscat și aspru, reflexul u- 
nor siluete greoaie. Și imaginea 
arăta aidoma unui joc de pan- 
tomimă — și sus iu vagoane — și 
jos printre roțile de tren. La 
început vag, apoi tot mai mult 
— deși știam, îmi relatase șe
ful atelierului — simt prezența 
oamenilor. Frigul, țepii viatu
lui, poartă senzațiile in timp, 
retrospectiv, dină întregului, 
generalului, aspectul unei peli
cule monocrome.

llie Ardeleana, șeful atelic- 
ti de zonă C.F.R., in acest 
" din 1943, inii mărturisea, 

că in ciuda faptului că nu are 
efectiv complet — cu 10 sau 
12 lăcătuși mai puțin — a reu
șit să repare in anul care a 
trecut 2 712 vagoane. Cifră, nu 
glumă/ Și cind imi aducea 
drept argument, că acestui efec
tiv. tinăr, dar însuflețit, i s-a 
mai comandat reparația a încă 
5C> de vagoane metalice pe patru 
osii pentru C.C.P., nu-l slăbea 
zimbetul Erau cifrele unui 
an trecut. .Realizările atelieru
lui sint legate de priceperea și 
hărnicia oamenilor noștri". 
Stop-cadru : 18 vagoane, mari și 
mici, ca tonaj desigur, iși aș
teaptă rindul. Oameni cu salo
pete decolorate, circulind pe

Secvențe I 

culturale i 
♦ „Text bun, interpretare I 

bună, artiști amatori cc se afir- 
mă", ne scrie Nelu Opriș refe- I 
rindu-se la spectacolul „4—0 pen- I 
/r« noi. Băieții veseli" de II. Ni- I 
colaide realizat. dc „actorii" a- | 
matori ai clubului sindicalelor ■ 
din Petrila. Pusă in scenă sub I 
bagheta regizorală a cunoscutului 1 
animator teatral Geo Bucur, co
media a relevat talentul și stră
dania colectivului de artiști ca
re, caceptind unele mici stingă- 
cii, a dat totuși dovadă de mul
tă unitate scenică, prejigurind un 
spectacol cu binemeritate succese 
viitoare. + Intre 31 ianuarie și 
1 februarie, s-a desfășurat, la ci
nematograful Republica din Pe
troșani, saptămîna filmului româ
nesc, fapt care a prilejuit reve
derea peliculelor „Dragoste la 
zero grade", „Alo... ați greșit nu
mărul" și „Post restant", primite 
cu multă căldură de petroșăneni. 
♦ La 1 februarie a avut loc, 
în sala mare a Casei de cultură 
din Petroșani, spectacolul de va
rietăți prezentat de Teatrul de 
estradă Deva, intitulat „De va 
veni la tine cîntul". * In a- 
ceeași seară, în c ' ’ ....
bului Casei dc cultura, a avut 
loc o gală de filme artistice și 
documentare sub titlul „Viața și 
arta". # Clubul petrilean a o- 
ferit prin biblioteca sa (1 fe
bruarie) un medalion literar. S-a 
prezentat activitatea de critic li- \ 
terar, estetician și animator cui- i 
tural de seamă a lui Tilu Maio- 
rescu. Ziua de 1 februarie 
a fost generoasă față de poporul 
nostru, oferindu-i în 1868 și în I 
1894 pe pictorii Ștefan Luchian I 
și respectiv Lucian Grigorescu]

In cadrul ciclului de acțiuni 
închinate apropiatei sărbători a 
semicentenarului U.T.C., a avut 
loc joi. 3 februarie, la Casa de 
cultură din Petroșani, o expunere 
pe tema: „Tinerii care și-au fă
cut datoria". * O zi mai îna
inte, la ora 13, clubul sindica
telor din Petrila a găzduit masa 
rotundă „Aprovizionarea brigăzi
lor de mineri — chezășia rea
lizării ritmice a sarcinilor de 
plan". Au participat șefii de bri
găzi din schimburile III și 1\' 
ale E. M. Petrila. Duminică. 
30 ianuarie, a avut l.. 
dc cultură din Petroșani un con
cert al orchestrei semisimfonice, 
sub bagheta profesorului Ticu I'. 
Lucaciu. Orchestra < 
două jocuri din suih 
Stoia și un vals de Waldtenfel. 
In cadrul aceluiași miniconcert, 
oferit activului cultural din l a- 
lea Jiului, au evoluat ca 
profesorul Ștefan Koznaș, care a 
interpretat la violoncel Cavatina I 
din „Lucia di Lamermoor" de | 
Donizzetti, un „Dans țărănesc" i 
de C. Dimitrescu, și Edith Bog- 
danffy la pian cu un fragment din 
„Patetica" de Beethoven. Progra
mul s-a bucurat de succes] 
♦ Teatrul de stal I alea Jiu- 1 
lui a prezentat la Uricani pie-

La deosebitele rezul
tate obținute în abata
jele sectorului II al 
minei Uricani, desigur, 
o contribuție o arc și 
competentul 
Ștefan Rusu.

artificier

Comitetul Național pentru Apărarea Păcii 
din Republica Socialistă România organizea
ză, pentru „Fondul Păcii', un concurs pe bază 
de buletine, dotat cu 816 premii în bani și 
excursii.

Concursul, pe tema „Contribuția României 
socialiste la cauza păcii și colaborării între 
popoare" are caracter instructiv-educativ și sc 
adresează maselor largi de oameni ai muncii 
de cele mai diferite categorii de la orașe și 
sate.

Buletinele pentru concurs (care sc des
fășoară în perioada ianuarie — mai a.c.) pot 
fi procurate de la comitetele de luptă pentru 
pace din școlile de toate gradele din Valea 
Jiului.

Condițiile participării la concurs, specifi 
carca premiilor cu care este dotat și alte 
informații sînt cuprinse în buletine. Prețul 
unui buletin este de 2 lei.

i 
i
i

j
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G ARA PETROȘANI :

Gata de plecare...

cadrul Intim-clu- I 
cultura, a avut •

I
I
I
I
I
I

Dupâ cum se știe, la 19 mar
tie 1972 se împlinesc 50 de ani 
de la crearea de către partid a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
organizația revoluționară mar- 
xist-leninistă a tineretului din 
România.

Istoria de o jumătate de veac 
a U.T.C. constituie o perioadă 
de luptă și muncă eroică a ti
nerilor comuniști, a 
tinerel progresist din 
tră, desfășurată sub

întregului 
țara noas- 
nemijloci-

ta conducere a Partidului Co
munist Român, pentru liberta
te socială și națională, pentru 
progresul social și politic al 
patriei.

Istoria U.T.C. se integrează 
în istoria Partidului Comunist 
Român, în istoria glorioasă a 
clasei noastre muncitoare, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice. începuturile sale înde
părtate se află în trecutul fră- 
mîntat al milenarei noastre is
torii, în tradițiile glorioase ale 
luptei poporului nostru.

Istoria țării noastre ne oferă 
nenumărate fapte mărețe din 
munca și lupta generațiilor ti
nere care mereu s-au găsit lao
laltă cu cele mai înaintate for
țe ale societății în primele rîn- 
duri ale luptei pentru eliberare 
națională și socială.

„înfruntând greutăți, dînd 
nenumărate jertfe — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tineretul a jucat un rol de sea
mă în lupta împotriva asupri
torilor pentru dezrobirea socia
lă, pentru cucerirea și apărarea 
independenței și suveranității 
naționale."

întreaga evoluție a mișcării 
revoluționare șl democratice a 
tineretului din patria noastră

este indisolubil legată de pro
cesul de organizare, dezvoltare 
și afirmare a clasei muncitoare, 
forța cea mai înaintată șl con
secventă a societății. Acțiunile 
progresiste, revoluționare ale 
tinerei generații cunosc o inte
grare treptată ca urmare a in
fluenței directe exercitate de 
mișcarea muncitorească și so
cialistă — în cadrul unei miș
cări cu organizații proprii care 
au cuprins atît tineretul intelec
tual înaintat cît și tineretul 
muncitor din fabrici și ateliere, 
acesta din urmă în special.

Premisele apariției celei din
ții forme de organizare a tine
retului din România trebuie 
căutate în noile realități eco
nomice, sociale și politice, în 
schimburile structurale care au 
avut loc în societatea românea
scă începînd din a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea. A- 
tragerea pe scară tot mai largă 
a tineretului în procesul pro
ducției industriale odată cu 
dezvoltarea economică, capita
listă a României, repercusiuni
le pe care acestea le-au avut 
asupra nivelului său de trai au 
constituit lucruri obiective care 
în mod firesc au generat pro
testul și lupta tineretului îm-

potriva exploatării și nedrep
tății sociale, necesitatea acută 
a organizării sale. Acest pro
ces avea loc și se desfășura în 
strînsă legătură cu apariția și 
răspîndirea în țara noastră a 
socialismului științific, a idei
lor marxiste care datorită unou 
condiții obiective au găsit un 
climat favorabil, îndeosebi în 
instituțiile de învățâmînt, cu- 
prinzînd partea înaintată a ti
neretului studios. Prin natura 
preocupărilor sale, tineretul 
progresist din școli și universi
tăți a venit de timpuriu în con
tact cu ideile socialiste, pregă
tirea sa oferindu-j posibilitatea 
de a înțelege în profunzime te
zele de bază ale ideologiei mar
xiste. Drept urmare, el a îm
brățișat de la început cu încre
dere și entuziasm ideile socia
lismului științific, propagîndu- 
le apoi prin forme variate în 
toate straturile societății. „De 
la un capăt la celălalt al țării 
— scria în 1882 Constantin Mii
le — socialismul a cuprins tine
rimea și a făcut să bată inimi-

Stelian POPESCU

(Continuare fn pag. a 3-a)

► Duminica. < 
loc la Casa I

I
a interpretat I 
fu lui Achim |
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a soliști I 
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I
I
I
I

M. A LION |
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Cadran economic

& o

Mircea BUMBAC

(Continuare în pag. a 3-a)

Bucurcștiul zilelor noastre se 
înscrie cu personalitatea sa in 
rindul marilor orașe ale lumii, fre- 
mătind de o viațâ intensă, îndră
git de locuitorii săi. admirat de 
numeroșii vizitatori, Monumente
lor impovărate de vreme, păstrate 
fără ostentație, bucureștenii le a- 
daugă altele, in viziunea arhitec
turii contemporane românești.

Ansamblurile de locuințe ce-și 
profilează siluetele zvelte, noile 
fabrici șl uzine, concepute in spi
ritul cerințelor unei industrii pu
ternic dezvoltate, impunătoarele 
edificii social-culturale, bulevar
dele moderne, marile parcuri și 
grădini, dau Bucureștiului de azi 
un plus de atraclivitate, oferă i- 
maginea unei metropole în plir. 
proces de modernizare.

înfăptuirile urbanistice ale ulti
melor decenii au darul de a in
spira edililor altele, mal îndrăz
nețe, mai pline de imaginație și 
optimism. Așa s-a născut imagi
nea Bucureștiului in perspectiva 
următorilor 30 de ani, la dimen
siunile epocii pe care o trăim. 
Peisajul acestui oraș al viitorului 
este rodul gindirii a mii de arhi- 
tecți, ingineri constructori, topo- 
grafi, statisticieni, economiști, so
ciologi, medici - ei înșiși locui
tori ai Capitalei. In moi bine de 
un milion de ore de muncă asi
duă, studiile și imaginația urbo-

Drumul parcurs de la primul televizor românesc fabricat 
in 1901 este caracterizat prin importante salturi calitative. 
Numai in anul 1971 s-au vindut 300 000 televizoare. Televi
zoarele și radio receptoarele sînt solicitate și la export în 
țări din Africa, Orientul apropiat, America Latină și in țări 
cu veche tradiție in industria electronică din Europa. Recent 
aici a fost pus în fabricație un nou tip de radio receptor 
.Maestru" de clasă superioară, stereofonic cu două canale 
muzicale și cu 6 game de unde, cu parametrii electrici la 
nivelul cel mai înalt.

In foto : Aspect din secția televizoare a uzinei Electroni
ca din Capitală.
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La E.M. Lupeni și în cel de-al doilea an al cincinalului actual

SARCINILE DE PLAN
VOR FI ÎNDEPLINITE

LA TOȚI INDICATORII
Munca susținută, 

întregul colectiv al 
peni în anul 1971 
cu un bilanț pozit 
bilanț înregistrate 
tea tehnieo-cconor 
du-se peste sarcinile

Astfel. planul de 
ț-a realizat cu un spor de pes 
t< 47 000 tone de cărbune.

Angajamentul colectivului 
dc u asigura o cantitate supli
mentară dc 45 000 tone la pro
ducția extrasă a fost onorai

La depășirea planului dc 
ducție au contribuit toate 
șapte sectoare piodnctive, 
care avînd planul reaii-; 
•depășit. Din producția t 
pe exploatare aproape 80 la su
tă s-a realizat din abatajele 
frontale, și numai cu ceva pes
te 12 Io sută din abatajele c. 
meră.

în anul care a trecut s-a r 
leva! o creștere a nivelului teh
nic al producției. Dacă în 1970 
din producția abatajelor fron
tale 85 la sută a rezultat din 
abatajele cu susținere metali
că și 34.1 ia sută cu tăiere me
canică, în 1971 din producția 
abatajelor frontale 93.1 
d rezultat cu susținere 
că și 36.8 la sută cu tă 
conică. La aceasta au < 
it cele două complexe 
dintre care primul s-a 
In stratul 5 blocul IV 
de-al doilea la stratul 
cui VI. în lunile axigust. 
tiv octombrie.

Productivitatea 
realizat ir. 1971. 
de 100.9 la sulă, 
du-se o depășire 
post față dc cifra planificată. 
In raport cu anul precedent 
productivitatea muncii a înre
gistrai o creștere de 15 kg/post. 
Acest salt sc bazează pe creș
terea randamentelor în abataje 
ca urmare atît a extinderii sus
ținerii metalice $• tăierii meca
nice cît și a reducerii consumu
lui de posturi la luc 
xilîare. influența
«luclivității munci

9

de plan, 
producție

cele 
fie-

re-

reducere planifi- 
de cost a fost de 

peste 3.87 la sută, față dc care 
«-a realizat 3.96 ta sută. Bene
ficiile peste plan ale E.M, Lu
peni, in primul an al cincina- 
ului depusese 1200 mii lei, un 

succes dc prestigiu care confir
mă buna reputație cîștigată de 
icest colectiv minier fruntaș pc 
ramură.

Factorii care tiu contribuit la 
reducerea prețului de cost au 
fost : depășirea planului de pro
ducție și a productivității mun
cii. reducerea consumurilor 
specifice la cherestea și ener
gie electrică, ca și a prețului 
dc achiziție a aerului compri
mat. Dar au fost și factori care 
iu grevat prețul dc cost : de
pășirea consumului specific dc 
'emn de mină și de aer corn 
primat, creșterea prețului dc a- 
chiziție la lemnul dc mină, che
restea și energie electrică.

Sarcinile dc plan pentru a- 
rtul 1972 sînt îmbunătățite și 
nclud substanțiale creșteri fa- 
’ă de realizările anului trecut.

1 la sută Pen tiru asigurarea condițiilor
e metali- uptime necesare realizării sar
ăierc me- cinilor de plan pe 1972 s-a în-
contribu- tocmit din timp un plan dc

? OM KT măsuri tehnico-organizatorice
1 introdus Dintre obiectivele acestui plan
’ iar cel amintim :

1 13 bl0- O deschiderea și pregătirea

muncii s-a 
in proporție 

consemnîn- 
de 17 kg pe

stratului 3 blocul 1 felia II-a 
intre orizonturile 646—650 și a 
stratului 5 blocul II pilier I- 
leana, stratul 5 blocul 111 A, 
in pilierul galeriei transversa
le nr. 2 orizontul 840 și a stra
tului 15 blocul II orizonturile 
400—300 :
• automatizarea liniilor de 

• ransportoare cu raclete TR—3
In scopul ridicării nivelului 

politic Și ideologic, cultural-e- 
ducativ al salariaților. pentru 
formarea omului cu atitudine 
sănătoasă față de muncă și so
cietate, în lumina orientării da
te de conducerea dc partid și 
de stat, se vor întreprinde

scrie de acțiuni, cărora le 
vedem un efect rodnic 
Ie), trimestrial sc vor întocmi

prezenta teme cu caracter 
desional pc meserii în care 
va pune accent atit pc îm- 
tațirca cunoștințelor profe- 
utlc cît și pc formarea unei 
udmi sănătoase față c’e 

iincrt. Se prevede organizarea 
cu regularitate n consfătuirilor 

i meselor rotunde pc categorii 
de salarinți, în care se vor e- 
v idenția în scop educațional 
•ispcctc privind comportarea în 
serviciu, in familie și în socie
tate. In cadrul școlii de califi
care, pentru fiecare curs se vor 
prezenta 6—8 ore teme cu carac
ter educativ. Se preconizează 
organizarea unor schimburi dc 
experiență și de vizite în ca
drul exploatării cît și al altor 
exploatări miniere, avînd ca 
îmbogățirea cunoștințelor, 
experienței în muncă.

In această perioadă a 
ului, colectivul de muncă 

E.M. Lupeni trece printr-o 
apă mai dificilă. în care rea
lizările obținute sînt cu mult 
sub posibilitățile umane și teh
nice existente în cadrul celei 
mai marj exploatări a bazinu
lui. Aceasta însă nu demobili
zează. dimpotrivă, sub îndruma
rea permanentă a organelor și 
organizațiilor dc partid, cu spri
jinul organelor de sindicat și 
U.T.C. întregul colectiv de la 
E.M. Lupeni este hotărîl — așa 
cum foarte bine se oglindește 
acest lucru în înflăcărată che
mare la întrecere, lansată cu 
ocazia adunării reprezentanților 
salariaților, către toate colecti
vele miniere din țară — să de
pună și în cel de-al doilea an 
al cincinalului actual o muncă 
susținută, să fie animatorul în
trecerii socialiste, în așa fel în- 
iît la sfîrșitul lui 1972 să poa
tă raporta partidului și statului 
realizarea cu cinste a sarcinilor 
le plan la toți indicatorii.

VIRTUÎI All ACORDULUI GLOBAL valorificarea
Stimulator al creșterii productivității muncii tuturor

țel
a

a- 
al 
e-

și al reducerii duratei de execujie
Pentru executarea lucrărilor 

în acord globul la obiectivele 
industriale din cadrul șantieru
lui TCMM Valea Jiului Petro
șani, sc necesită, în primul rlnd, 
crearea dc către conducerea 
șantierului și a loturilor din 
subordine — a condițiilor tch- 
nieo-matcrialc pentru desfășu
rarea ritmică a lucrărilor pre 
cum și pregătirea tehnologică 
a organizării locurilor de mun
că.

Un rol deosebit în crearea 
condițiilor optime pentru apli
carea acordului global îl au 
maiștrii și maiștrii principali 
din cadrul loturilor care tre
buie, în permanență, să sc pre
ocupe de alegerea lucrărilor ce 
se pretează a fi executate pc 
baza conlractelor-angajament 
cu formații dc muncitori care 
au o calificare corespunzătoare 
pentru lucrările date în execu
ție.

In programul de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității în 
executarea lucrărilor dc con- 
strucții-montaj aprobat de Se-

cretariatul C.C. al P.C.R. in oc
tombrie 1971 se prevede și sar
cina dc a sc îmbunătăți me
todologia privind aplicarea a- 
eordului global în scopul creării 
condițiilor favorabile pentru 
extinderea acestei metode, pen
tru întărirea exigenței față de 
calitatea lucrărilor in execu
ție.

Șantierul TCMM Valea Jiului 
își propune pc anul 1972 să 
execute lucrări în acord global 
In proporție de peste 50 la sută 
și dc foarte bună calitate. In a- 
ccsl scop se va întreprinde un 
vast program dc pregătire a 
muncitorilor prin cursurile de 
calificare dc gradul 1. prin 
cursurile de calificare superioa
re gradul II, precum și prin 

dc perfecționare-spe-

de bază. Astfel, la
I vor fi 
de peste 
cursurile
II și dc

cursuri
cializarc — la majoritatea me
seriilor
cursurile dc gradul
pregătiți un număr 
80 muncitori, iar la 
superioare de gradul 
perfecționare vor fi pregătiți un
număr dc peste 120 muncitori.

Șanticrul TCMM execută lu
crări cu înalt grad dc complexi
tate, care sini dale în exploa
tare unilăților miniere și care — 
evidcnl — trebuie să fie la re
cepție corespunzătoare din 
punct dc vedere calitativ.

In anul precedent, șantierul 
a 'introdus și a extins forma 
dc salarizare în acord global la 
lucrările de conslrucții-montaj 
în antrepriză în proporție dc 
24 la sută, executînd 28 la sută 
din volumul total planificat al 
lucrărilor. După cum a dove
dit practica, productivitatea 
muncii la lucrările executate 
în acord global — față dc cea 
obținulă în acord simplu, creș
te. de regulă, cu peste 10-15 la 
sută, cîștigul mediu cu peste 
5-8 la sută, iar termenul dc 
execuție se reduce cu 3 pînă la 
5 zile.

Pentru obținerea unor rezul
tate cît mai bune și mai efici
ente pe linia aplicării și extin
derii acordului global, în anul 
acesta, este imperios necesar de 
a se trece ncîntîrziat la luarea

unor măsuri pc linia organiză 
rij și omogenizării formațiilor 
dc lucru pc loturi de muncă, 
aprovizionării ritmice cu ma
terialele necesare, asigurării u- 
nor utilaje și mijloace dc tran
sport corespunzătoare in proce
sul dc producție precum și pu
nerii la dispoziția șantierului dc 
către beneficiari a utilajelor 
tehnologice și a documentații
lor tchnico-economice.

Un rol deosebit pe linia apli
cării și extinderii acordului 
global pentru a obține o produc- 
livitale superioară și scurtarea 
termenelor de execuție, îl au 
organele sindicale de la loturi, 
sub îndrumarea si controlul or
ganizației dc partid, care sînt 
datoare să mobilizeze forma
țiile de muncitori calificați și 
necalificați la încheierea a cît 
mai multe contracte-angaja- 
ment în acord global pe obiec
tive întregi sau p<- părți de lu
crări dc specialitate.

Dumitru CHIRCULESCU 
șef serviciu normarc-salarizarc 

Șantierul T.C.M.M.

rezervelor
interne,

spre succese
cit mai
bogate

(Urmare din pag. I)

nizarca mai buna a lucrului la 
brigăzi și echipe de deservire, crea
rea unei linii de front active co- 
respunzătoarc sarcinilor dc produc
ție, creșterea ..portului corpului 
tehnico-ingineresc, răspunsul prompt 
al bazei de aprovizionare, serviciu
lui comercial și al serviciilor e- 
lectromccanice ale C.C.P.

Planul dc măsuri tehnico-organi- 
zatorice elaborat în adunare vizea- 
zâ eliminarea strangulării procesu
lui de producție, creșterea capaci
tății de producție, mai ales inten
siv, prin organizarea unor brigăzi 
cu viteze mari dc avansare de peste 
100 ml pc Jună la înaintări, 120 
ml pe lună la abataje cameră i 
62 ml pe lună la abataje fron
tale precum și scăderea consumuri
lor de materiale și energie, mări
rea indicelui de utilizare a mașinilor 
și utilajelor. S-au elaborat și mă
suri politico-ideologicc și sociale 
care urmăresc îmbunătățirea disci
plinei. creșterea conștiinței profesio
nale a salariaților. Toate acestea 
au ca scop asigurarea aștigurilor 
oamenilor muncii, îmbunătățirea ni
velului lor de trai

S-a relevat că fructificarea ini
țiativelor născute in sinul colecti
vului : metoda de exploatare în sec
torul III prin abataj frontal cu 
banc de cărbune subminat ca și 
lărgirea folosirii sistemului dc u.uu- 
port al lemnului la front cu mo- 
norai, introducerea și folosirea în 
straiele dc înclinare mare și gro
sime mică a combinei TEMP-1. a- 
plicarca torcrctării pereților gale
riilor vor conduce, cu siguranță, 1* 
îmbunătățirea naivității economice 
a minei.

In încheierea dezbaterilor, tova
rășul David Lazăr, secretar al Co
mitetului județean P.C.R. Hunedoa
ra, a transmis felicitări membrilor 
de partid, muncitorilor, ingincrilof 
și tehnicienilor minei pentru reali
zările obținute, pentru succesele în
tregului colectiv și a dat indicații 
prețioase pentru îmbunătățirea ac
tivității economice a exploatării.

hărniciei și a interesului în muncă

BLENDEA 
tehnician 

„Viscoza*

Alexandru LASZLO 
șeful serviciului plan și orga
nizarea muncii — E.M. Lupeni

— Pînă acum nu s-a făcut 
ișa ceva... Propunerea este însă 
binevenită și din luna februa
rie se vor organiza asemenea 
brigăzi !

Oglindă a

LE URMAT!
PILDA !

EXEMPLUL"

venit pe șantierele 
ale Văii Jiului, Savel 
electrician, a promis că

(Urmare din pag. I)

iui pe acest an la T.C.M.M.. 
totuși consider că următoarele 
neajunsuri au contribuit la a

• stațiile de betoane și locu 
rile de punere in operă a beto 
anelor pc șantiere nu au fost 
pregătite corespunzător din care 
cauză volumul betoanelor pe 
luna ianuarie se situează la mai 
puțin de 50 la sută față dc luna 
^-ișnuită de vară;
• obiectivele de investiții 

care permit lucrul în interior 
pe timp friguros in spații în
chise nu au fost pregătite co
respunzător sau în alte cazuri 
s-a lucrat cu efectiv redus. Din 
acest punct de vedere pot exem
plifica . Stația compresoarc și 
T.D.. Stația de ventilatoare in
cinta Mierleasa — Bărbăteni. 
puțul ’ Uricanj (lipsă geamuri, 
încălzire, curățenie etc.). Stația 
sortare Preparai ia Lupeni. Sta
ția ventilatoare puț aeraj nr. 2 
Livezeni, Stația dc compresoarc 
și T.D. puț 2 E Petrila. puț 
Valea Arsului Lonea și altele.

© lipsa forțelor dc muncă 
și a unor sortimente de mate
riale necesare realizării planului 
valoric.

© deficiențe in organizarea 
lucrului pe șantiere și in apro 
vizionarea brigăzilor.

In afara cc-lor arătate mai 
sus, Irebuie adăugat faptul că 
dintre cele nouă obiective de in
vestiții neterminate din anul 
trecut, în luna ianuarie șantie
rul n-a reușit să aducă in sta
diul de a fi recepționată dccît 
o singură lucrare : Sala de apel 
puțul Ștefan de la E.M. Lupeni. 
Este cazul să menționăm aici

1 W

Principiul remunerării după 
cantitatea și calitatea muncii, 
precum și după importanța so
cială a acesteia își găsește izvo
rul în spiritul de echitate al so
cietății noastre socialiste. în 
optica noastră privind legătura 
ce trebuie sâ existe intre mun
ca depusă și respectiv cîștigul 
realizat.

In cadru] secției finisaj tex
til (bobinaj) de la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni lucru] în acord 
a fost introdus încă din iulie 
1970. Cointeresarea bobinatoa
relor s-a materializat în indi
cele mereu mai mare, de la an 
la an. al productivității muncii 
Astfel, in anul trecut produc 
tivitatea muncii a crescut cu 
153 lei/salariat. Dar din aceas
tă luptă pentru calitate și pen 
tru cantitate sporită au avut 
de cîștigat și bobinatoarele 
Astfel în luna decembrie 1971 
au fost muncitoare care și-au 
realizat planul în proporție de 
121 la sută (Maria Kovacs — 
cîștig I486 lei), 120,7% (Maria

Minciu — cî-Știg 1396 lei). Cîș- 
liguri mari au realizat Eugenia 
Măndoiu (1417 Iei), Doina Veiss 
(1378 lei). Elena Ghionacă (1435 
Ici), Ioana Iliescu (1479 lei) și 

multe altele.
In ultima lună a anului tre

cut, proporția medie de înde
plinire u normelor de bobinaj 
i fost de 102,23 la sută, un pro
cent care ne determină să tra
gem concluzia că avem dc-a face 
cu norme reale, cu un solid 
fundament tehnic. Dar, la ace
rași secție mai sînt muncitoare 
'are nu-și realizează norma, 
nu-și onorează sarcinile de 
plan, afectînd atit cîștigurilc 
lor cît și planul secției și, im
plicit. al întreprinderii. Astfel 
tot în luna decembrie a anului 
trecut, au fost bobinatoare cu 
realizări cu mult sub plan : I- 
rina Petronac (83,1%), Magda 
Horvath (88.6%), Ioana Delcea 
(91,9%). Nastasia Simion (95.3%). 
Elena Butnaru (94,60/0) și încă 
vreo cîteva. Care să fie expli
cația ?

„Mi-am făcut planul lună de 
lună, declara Elena Zălog (pe 
decembrie a realizat planul în 
proporție de 114,4%) și aș pu
tea să vă spun : dacă tc ții de 
treabă. îți daj interesul, dacă 
nu te plimbi de la o mașină la 
alta, poți să-ți realizezi planul 
și chiar să-1 depășești."

„Cînd tc ții de lucrul tău se 
poate chiar și depăși planul" 
(Eugenia Măndoiu). ..Dacă-ți dai 
interesul și dacă muncești cu 
tragere de inimă și cîștigul e 
frumos11 (Doina Veiss). Nu vom 
continua. Și celelalte păreri sînt 
asemănătoare și nu mai au ne
voie de nici un comentariu.

Dacă ar fi să transpunem 
printr-o egalitate — mai mull 
sau mai puțin matematică, dar 
foarte obiectivă și reală — rela
ția care stă la baza acestei stări 
de fapt, s-ar putea spune că : 
hărnicia + interesul în n.uncă = , 
norme realizate cu mult peste

an + cîștiguri frumoase.
„De trei ani lucrez la mașină 

mărturisea Victoria Stoica

'»«5,7°/0. pe luna decembrie) — 
dar pot spune că, muncitoarele 
'.■arc sînt mai vechi își îndepli
nesc planul, cele mai noi însă 
fac față mai greu... De aceea 
cred că n-ar fi rău să se repar
tizeze la fiecare mașină munci
toarele noi lîiv ă cele mai vechi, 
mai experimentate, pentru a le 
„trage" după ele".

— N-ați încercat să organizați 
brigăzi de tineret, pe mașini ? 
iată întrebarea pusă la sfîrși- 
tul întrevederii noastre tovară
șului loan Foldesi. secretar al 
comitetului U.T.C. pe fabrică, 
avînd în vedere că astfel de bri
găzi, ar contribui la stabilizarea 
tineretului la aceleași mașini și 
deci și realizările ar fi mai bu
ne.

TUNELUL BANIȚA :
Se înaintează cu scutul me

talic, metru cu metru 
pintecele dealului...

FOTO : Ion LEONARD

faptul că acum, la început dc 
an, constructorul are tendința 
să atace noi și noi lucrări de 
investiții, neglijînd în același 
timp pe cele în curs dc finisa
re. Astfel procedînd, se ajunge 
de multe ori în situația ca une
le lucrări abia atacate să ră
sună într-un stadiu incipient, 
să fie părăsite, datorită unor 
lipsuri de materiale, dc utilaje 
tehnologice pe șantier etc.

Față de aceste citcva aspecte 
arătate consider necesar ca ac
tivitatea constructorului la acest 
început de an să sc contureze 
in direcția terminării și punerii 
in funcțiune a obiectivelor res
tante și a intensificării lucrări
lor la obiectivele urgente ale 
beneficiarului. Așa cum am a- 
rălat si cu alte ocazii, pentru 
desfășurarea normală a activi
tății de producție la unele ex
ploatări miniere se necesită ur
gentarea terminării și punerii 
în funcțiune a următoarelor o 
biective mai importante: Insta 
lațiile de extracție puț auxiliar 
est Livezeni. puț Valea Arsului 
Lonea, nr. 3 Uricani, Stațiile 
de ventilație puț aeraj nr. 2 
Livezeni, Valea Mierlesci—Băr
băteni și suitor central E.M. 
Pctrila. funicularul de steril 
Coroești și ramura nr. 4 Petrila 
Și stațiile de compresoarc Mier- 
leasa—Bărbăteni, incinta auxili
ară est Livezeni și Lonea II.

O atenție deosebită va trebui 
să acordăm modului în care sc 
desfășoară lucrările de construc
ții la „Amplificarea Și moder
nizarea preparației Lupeni' 
unde ritmul de execuție realizat 
pînă in prezent este cu totul 
nesatisfăcător. Deși lucrările de 
fundații pentru stația dc sor
tare au fost atacate de peste 
patru luni de zile — cu care

fost blocate patru
— totuși, datorită

ocazie au 
linii C.F.N. 
unei slabe activități din partea 
constructorului, s-au realizat 
numai cea. 1 000 inc săpături și 
400—500 mc beton, ceea ce nu 
reprezintă nici jumătate din 
volumul de executat numai la 
partea dc fundații a acestui im
portant obiectiv. Față de aceas
tă situații se impune ea benefi
ciarul și constructorul să întoc
mească un program de lucru 
care să îmbunătățească ritmul 
de execuție pe acest șantier, 
să aducă stadiul fizic a) lucră
rilor la nivelul prevederilor 
graficului general pentru între
gul obiectiv.

Pentru acest începui, de an, 
o exigență sporită trebuie să 
acorde atit beneficiarul cit și 
constructorul minelor noi Livc- 
zeni și Bărbăteni, unde trebuie 
create toate condițiile necesare 
punerii in funcțiune a unor im
portante capacități de produc
ție. Pe această linie, in afara 
celor arătate mai sus, trebuie 
ca la E.M. Livezeni in incinta 
principală, să se pună în func
țiune, pînă la 30 mai a.e., insta
lația dc extracție puț auxiliar 
și instalația pentru transportul 
sterilului la haldă, ambele lu
crări condiționînd atacarea ori
zontului 300 dc la această mină.

O activitate nesatisfăcătoare 
a avut în anul 1971 întreprin
derea Eleetromontaj Sibiu care 
nu a realizat lucrări în valoa
re de 1,7 milioane lei. La acest 
antreprenor .sînt importante ră- 
mîneri în urmă în alimentarea 
eu energie electrică a exploată
rilor miniere Livezeni, Uricani, 
Paroșeni, Vulcan și a prepara- 
țici Coroești, și care produc gre
utăți serioase în activitatea a- 
cestor unități.

Avînd în vedere faptul că a- 
nul trecut, în multe perioade, 
constructorul a retras forțele 
de muncă de pe șantier și a 
avut lipsă de materiale Și uti
laje tehnologice, se impune ca 
in acest an să-și organizeze ast
fel activitatea incit să 
reze restanțele la toate 
le.

Dintre obiectivele dc 
ții în execuția Grupului _ ..... 
liere al T.C.H. — Deva, sc ne
cesită urgentarea execuției dru
mului de acces la incinta Mier- 
leasa—Bărbăteni și a lucrărilor 
de construcții pentru amplifica
rea Fabricii de stîlpi hidraulici 
dc la Vulcan. La ambele lu
crări există importante rămî- 
neri in urmă care se cer a fi 
eliminate intr-un timp cit mai 
scurt pentru a nu influența ne
gativ activitatea de producție 
a acestor două unități.

Pentru realizarea lucrărilor în 
condiții corespunzătoare sarci
nilor do plan, beneficiarul își 
propune să fie mai exigent, in 
primul rind cu propria-i activi
tate precum și cu a tuturor 
constructorilor in scopul creării 
celor mai bune condiții de exe
cuție și de punere in funcțiu
ne a obiectivelor de investiții 
și a capacităților de producție 
planificate in acest an.

In ceea ce privește lucrările 
miniere subterane, acestea au 
demarat corespunzător, fapt 
confirmat și de rezultatele ob
ținute in luna ianuarie a.e. Re
cent, conducerea Centralei a 
examinat cu fiecare unitate in 
parte programul de investiții 
ce urmează a se executa în a- 
cesl an, cu cure ocazie s-au 
dispus o serie de măsuri nece
sare a se lua în această perioa
dă.

ȘEFULUI

rccupc- 
lucrări-

Șeful de brigadă Grigure 
Maxim, om cu vechi state de 
serviciu in adincurile de un
de se răpește cărbunele, pa- 
re-se s-a cam săturat cu bine
le... Că omul cunoștea ceea ce 
are de făcut, sintem convinși. 
Dar tot atit de siguri sintem 
că (K ind un lapsus, .sau poate 

' ițicăpă(.inihdu-se a 
să pună in pericol nu numai 
propria viață ci și pe acelea 
a ortacilor săi (șefului de bri
gadă ii revine și sarcina dc a 
răspunde de siguranța locului 
de muncă, de securitatea or-

.reușit ‘

ziua de 12 ianua
rie a omis copturirea frontu
lui de lucru și la un moment 
dat o bucată de steril, profi- 
tind de „libertatea" acordată 
de om a .evadat" din cope- 
rișul abatajului. Numai că in 
cursa coperiș-vutră. s-a inter
pus mina lui Maxim. Rezul
tatul : de două săptămîni 
brigada din abatajul cameră 
nr. 13 din stratul 3, sectorul 
II. lucrează fără șef de briga
dă, dinsnl aflindu-se in con
cediu de .refacere"... li dorim 
însănătoșire grabnică, iar a- 
poi, in continuare, o foarte 
serioasă revizuire a compor
tării in zona de lucru.

N. ANDREI

ti.mm 
Humă,

lucra spornic, corect și că 
fi exemplu In colectiv. Așa 
părut el la început, dar... 
ultimul timp, lucrînd ca șef 
echipă la lotul dc montaj 

Vulcan, au început necazurile. 
Intîi pentru întreprindere, apoi... 
și pentru el. S-a pornit omul 
cu absențe nemotivate, cu în- 
tîrzieri de la serviciu, cu ple
cări fără anunțuri, cu consum 
dc băuturi chiar pe șantier... 
Acestea au avut efect asupra 
rezultatelor muncii sale : lu
crări dc proastă calitate, neexe- 
eutarea unor dispoziții primite 
etc. etc.

S-a încercat, prin cei din jur, 
cu concursul comuniștilor, 
schimbarea atitudinii lui Savel 
Humă față de muncă, față dc 
colegi, dar el a rămas refractar 
la toate intervențiile. Cum ast
fel nu sc mai putea continua, 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă. Nu-i urmați pilda !

Același iot de montaj 
Vulcan a mai cunoscut o 
abatere de la regulile bunei 
cuviințe, de la respectul ce-J 
datorăm colectivității. Șeful de 
echipă de ventilatoriști, Nicolae 
Iorga, a încercat să săvîrșcas- 
că o faptă nedemnă dar care nu 
i-a reușit. A dorit să-și însu
șească o sumă de bani din avu
tul colectivului ponlîndu -si so
ția, salariată a aceluiași lot. fă
ră ca aceasta să presteze 
schimburile respective. Cazul 
însă a fost sesizat la timp ast
fel eâ banii... nu i-a mai luat. 
Oare nu s-a gîndit că această 
faptă e nedemnă și față de el ? 
A leza colectivul din cărei faci 
parte, prin a-ți însuși ceea ce 
nu-ți aparține c un gest impro
priu omului do azi.

Asemenea comportări au e- 
fectc nedorite asupra clima
tului dc muncă. Oamenii șanti
erului. muncitorii cinstiți, tre
buie să facă opinie de masă 
asiduă împotriva unor astfel de 
atitudini. Să participe prin ob
servarea atentă a faptelor ne
gative din jur pentru a •■lîrpi 
manifestările improprii orindu- 
irii noastre, pentru a înlăiura 
posibilitatea apariției unor ast
fel de înșelăciuni.
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In jurul unei gazete
satirice

2417 beneficiari
I
I

nente din i 
„poposit”, I 

măcar pentru zece minute, > 
citeva din ...marile vedete a- I 
Ie filmului, teatrului, spor- *

I

Știați că, de la 1 decembrie 
(anul trecut) și pină la 1 fe
bruarie (anul acesta) in in- 
că 1426 de apartamente din 
Valea Jiului au _

Ie filmului, teatrului, spor
tului ? Cum cine ? Păi. Am- 
za Pellea, Gerard Philippe. 
Victor Rebengiuc. Carry 
Grant, Ilie Nâstase, Cleopa
tra Melidoneanu, Mircea Lu- 
ccscu și atâția alții!

Și, mai știți că, tot in a- | 
ceeași perioadă, in încă 991 | 
dc familii, se-ascultâ -radio- 
jurnale" și „estrade noctur- I 
ne*, serialuri teatrale și con- . 
certe simfonice ? /Iha. acum I 
înțelegeri ! Sigur că da — e ' 
vorba despre... beneficiarii I 
de pe urma reducerii pre- I 
(urilor cu amănuntul la a- I 
paratele de radio din pro- | 
ducria internă și de TV. .

-una din după-antiezilc trecu
te, am fost martor intimplator al 
unor scene succesive ce se petre
ceau pe coridorul unei școli din 
Petroșani. Elevii, terminindu-și 

urile in ziua respectivă, cobo- 
scârile cu servietele în mină 
nu plecau, ci zăboveau înain- 

unei gazete dc perete. Stînd mai 
parte, le urmăream doar schim

bările dc expresie : veneau destinși, 
veseli și plecau, parcă, copleșiți de 
gravitate.

Pînă la urmă am trecut și eu in 
fața obiectului atenției lor. Este 
o gazetă satirică al cărui nume, fi
rește, după un vechi și eficient o- 
bicei, c „Ghimpele". Cuprindea 
două caricaturi (cam sungacc, dar 
foarte expresive) despre cîțiva elevi 
care și-au bătut colegii. Sub fiecare, 
cîtcva versuri satirice in chip de ex
plicație. Judecind lucrurile cu mai 
multă exigență gazeta nu este nici 
prea-prea arătoasă și nici nu e plasa
tă în cel mai potrivit loc. Dar nu 
aceste amănunte dc ordin formal 
interesează, ci altceva : elenul pe

școlare
C.ire-l arc asupra ’elevului. Plivind 
reacțiile copiilor, era evident că în 
ci <c producea o schimbare dc a- 
liiudine, conștiința' lor lua o po
ziție dc intoleranță față dc laptele 
colegilor lor. Și acest fapt, cred, 
este cel mai de preț bun cîștigat, 
mai mult, c chiar finalitatea unei 
gazete satirice, care nu c înființată 
doar pentru un amuzament Iacii și 
trecător.

Școala formează caractere, con
științe. Mijloacele sînt variate, chiar 
o gazetă dc perete, căreia să î se 
acorde atenție mai ales în privința 
actualizării, e unul dintre ele. A- 
ccști copii, care nu tolerează aba
terile de la regulile comportamen
tului civilizat încă dc acum, vor fi 
adulții dc miine înzestrați cu a- 
cecași atitudine fermă, combativă 
în cele mai variate situații.

A nominaliza școala consider că 
nu c potrivit, altul a fost obiectul 
reflecției, iar dacă gazetele satirice 
nu se află în toate școlile din Va
lea Jiului, n-ar strica, dimpotrivă, 
dacă s-ar înființa. Rostul lor for
mativ mi-a apărut cu pregnanță 
dinaintea „Ghimpelui".

Ts.

(Urmare din pag. I)

SECVENȚE 
CULTURALE

(Urmare din /)

sa .Jiunetu] Rmcr/d" dr Ai> 
Utranga. < Câinmul muncim- 
ren din Lonr.i ț.'izduii hiril 
nhra sfcretarMlui U.T.C. . 
Lonra tăun Ruciutnan, c 
rii utcățli. S-a xorbit <lrg 
(a p ai tu iiarra lui Reia h 
miliiarit al mișcării munc 
din țara nonstră 4 St animi 
Mraaivă inttlnirea membrilor n 
navlului de ană plastică de la 
clubul din Prtrila care, vor con
feri despre dria ți problemele 
actuale ale iinereiului impreumi 
cu aritrtid plastic lori) Tellmann. 
♦ I ditur.i Albatros anunț • a- 
pauția unui numm mare dr dic
ționare așteptate cu mult inte
res tie marele public. Dintre ,i- 
teslea. amintim „Dicționarul de 
literaturi română" al criticului 
Marian Popa, *< tarte de un real 
folos tuturor iubitorilor de lite
ratura. Dicționarul, îinâ. se mai 
găsește în librăriile I aii fiului, 

Gasa de .ultura din Petro
șani iși propune ca în luna mai 
sa organizeze la Petroșani o în- 
iilnire a reprezentanților folclo
rului dm județele limitrofe fiu
lui și <u aceasta ocazie sâ 
loc, in afara întrecerii dam 
rilor. tarafinilor și soliștilor, 
ampla parada a portului popu
lar Biblioteca sindicală din 
Lonea a înregistrat in anul tre
cut 1316 cititori care au par
curs 9 012 volume. Din cauza 
numărului mic de participanți 
cele doua grupe ale concursului 
de balet de pe lingă Casa de cul
tură din Petroșani au fuzionai, 
httilnirile membrilor cercului vor 
avea loc marțea și joia, dc la 
orele 16. la orele ÎS. > Cenaclul 
literar „Meșterul Manole" se în
trunește duminică 13 februarie, 
orele 11, la Casa de cultură Pe
troșani.

Pentru 
îndeplinirea 
planului de
contractări

Susținînd angajamentul luat 
în recenta sesiune a consiliului 
popular privind asigurarea fon
dului centralizat al statului cu 
produse animaliere, locuitorii 
comunei Bănița au răspuns în 
număr mare la acțiunea comite
tului executiv pentru îndepli
nirea planului de contractări.

Pină în prezent crescătorii de 
animale din satele • comunei 
Bănița au contractat 50 capete 
porcine, 70 tineret bovine, 60 
miei, 2 000 kg lapte de vacă și 
2 000 kg de lînă.

FILME

$ b
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p.i maiștri de Ia E. M 
>i I M. Paroșeni. Petrda. Ex
punere cu tema : Dezvoltarea 
multilaterală a personalității — 
car act eristică a umanismului so- 
rialiv. Acțiunea are Joc la ora 
17,30. Lonea. J.a ora 17, în sala 
de spectacole - dezbaterea ;

auid.mele >k .imt-

PI IROȘANI - 7 Noiem
brie : Un amanet ciudat; Repu- 
blica: Marele semn albastru; 
PETR1LA : Cortul roșu, seriile 
J—II; LONEA — Minerul i
Tabla vitelor; VULCAN : Tur
nul de arama; PAROȘENI :
Mamă ciudată; LUPENI —
(.ultural: Mihail Strogoff;
Mmuiloresc: Celebrul 702; U- 
R IC ANI : Vulpile și șoriceii.

Progromul Concert de seara; 24,00 Unirii 
de pin, 0.03—6,C0 Esîfăda nuc* 
turna

u
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Soarele răsare la ora 7,25 și 
apune la ora 17.35. Zile trecute 

40. zile ramase —

— Proclamarea Repu- 
Sabon. Sărbătoare națio- 
1972 — Discutarea in 

Ihindcsratul vesl-gcrman a tra
melor iu l R SS. și R. P. Po
lonă; Guineea. „Ziua națională 
a femeii". (Dată fixată dc Parti
dul Democrat in memoria ■ > ci
nci naționale Camara M'Balia); 
189) S-a născut Pictro 
Nenni, președinte al Partidului 
Socialist Italian; 1972 — Vizita 
in Tailanda a reginei llisabcia 
,i ll-a a Marii Britanii, însoțită 
dc ministru) dc externe, Alee 
Douglas Home (9—13); 1881 -- 
A murit scriitorul F. M. Dos- 
loicvski (n. 11.XI.1821).

mergem
+ CASA DE CULTURA 

PI IROȘANI. La ora 18, în 
sala dc lectură — MOZAIC 
( I I U RAI.-ȘTIINȚIFIC.

< CLUBURI. Lupeni. La 
a 18 — dezbatere pe tema : 

Cum nc pregătim pentru viață 
— pentru tinerele fete; Ani- 
noasa: La ora 18 — spectacol- 
concurs dc preseleeție pentru sta
bilirea celui mai bun cântăreț de 
muzică ușoara. Vulcan. In sala 
de ședințe, la ora 17.30 — TRI
BUNA MAISTRULUI. Partici-

Noi ediții literare 
la librăria 

„ION CREANGĂ"
Din scria celor mai recente 

reeditări, in rafturile librăriei 
,,lon Creangă" din Petroșani 
și-au făcut prezența spre atenția 
cititorilor, îndeosebi a elevilor, 
citeva lucrări literare deosebit 
de valoroase. Așa sini, dc pilda, 
volumele de poezii ale poeților 
români G. Coșbuc, G. Topîr- 
ccanu, St. O. Iosif, D. Bolin- 
tineanu și Octavjan Goga. Au 
sosit, dc asemenea, intr-o nonă 
ediție și volumele ..Teatru" de 
I. I . Caragialc și „Cîniarc Ro
mâniei" dc Alcon Russo. Din 
literatura pentru copii și tineret 
(și nu numai pentru aceștia), li
brăria poate să ofere celor in
teresați, volumele ..Năluca" de 
Cezar Petrescu, ..Sultănica" “Jc 
B. Dclavrancca, „Fabule" dc I a 
Fontaine și „Roșu și Negru" de 
Stendhal.

Ore fierbinți

l’etiușani i nr. 15 
Republicii — inventar ; 
tier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30, duminica 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport. deșt hisâ în zilele dc 
luni, miercuri și vineri Intre 
orele 7.30—15.30 
Joi și simbăt. 
7.30—12.30:

MIERCURI 9 1FDIU ARII
PROGRAMIJ I : 6,CO Mu

zica și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Viața cărților; 10,00 
Buletin de știri; 10.05 Orchestra 
..Cindrclul" din Sibiu; 10.30 
Vreau sa știu; 11.00 Buletin de 
știri, 11.05 Melodii distractive; 
11.15 Consultație juridici* 
Cîntccc; I2.C0 Discul ii 
ton; 12,30 Intilnirc cu 
populară și interpretul preferat; 
13.CO Radiojurnal; 13,30 — 100 
dc legende românești; 14,40 Nes
temate ale folclorului nostru; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Creștere și eficiență economica;
15.30 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,30 Melo
dii; 17.00 Antena tineretului;
17.30 Muzică populară; 17,45 
Muzica ușoară de pretutindeni; 
18.C0 Orele serii; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20.40 La mi
crofon, Maria Păunescu; 21.00 
Revista șlagărelor; 21.30 Biju
terii muzicale; 22,C0 Radiojur
nal: 22.30 Concert dc seară:

(fii
MIIRCJJRI 9 FEBRUARIE

9,CC Deschiderea emisiunii <Jc 
dimineață. Telex; 9,05 Telegloh: 
9.25 Prim plan; 9.50 Desen ani 
mat; 10.CO Curs dc limba fran- 
ez.i (lecția a 2-a); 10,30 Tea- 
iu. Recital Clody Benhola. In 
< gi.i Ini I iviți Ciulei (reluare); 
2.05 Telejurnal; 15.30 T 
«oală; 16.30—17,00 Curs 

limba engleza. (Lecția întâia 
reluare); 17,10 Deschiderea emi 
sittnii de după-amiaza; 17,35 < 
viață pentru o idee. Emisiuni' 
pentru copii. Galileo Galilei 
(II); 18,10 Timp ți anotimp in 
agricultură; 18.40 Muzica — c 
misiune de actualitate muzicală: 
19,10 Tragerea Pronoexprc*.: 
19.20 1 COI de seri. Povestiri cu 
ursuleți; 19.30 Telejurnal; 20,00 
Pasteluri in alb (versuri); 20,15 
Tclc-cinemateca: „Nu-i pace 
sub măslini"; 22.CO Dinamica so
cietății românești: 22.30 „24 de

Petroșani a lost dc plus 2 g 
de, iar la Paring dc zero grade. 
Minima a fost cuprinsă între 
minus 5 grade și minus 3 grade.

Grosimea stratului dc ză 
la Paring : 51 cm.

Pentru următoarele 24 de
Vreme in încălzire ușoară, Cer 
variabil. Dimineața, pe alocuri, 
ceață slabă.

Informații utilitara

„C-așa-i viața
— o goană..."
A lucrat la toate sectoare

le minei Lupeni, la „Visco- 
za“, la mina Uricani, la 
I.L.H.S., la E.C.E. Paroșeni, 
la mina Paroșeni, la Sadu, 
la Sebeș-Devesel, la mina 
Baia Borșa in Maramureș. 
Cîte-un pic! Se plictisește, 
51 .apasă pereții-, vrea me
reu schimbări de decor... O 
fi Peirică Stancu un .chiri
aș trecător* în „scurtul po
pas al vieții" — credem, dar 
să uite. totalmente, că in 
Lupeni are o fetiță de 10 ani, 
căreia este obligat să-i plă
tească pensie de întreținere
— pare incredibil! Și, totuși, 
așa este... Dacă-1 vedeți, cum
va, prin Vale, rogu-vă, a- 
mintiți-i că _a!e vieții va
luri” merită să fie înfrunta
te ceva mai pieptiș.

nistică au prefigurat astfel pro
iectul unei îndrăznețe schițe de 
sistematizare a Bucureștilor gene
rațiilor viitoare, proiect care a 
fost supus unei omple analize a 
comisiilor de deputoți, o cetățe
nilor orașului. Acestui proiect, 
bucureștenii i-ou adus, prin su
gestiile și propunerile formulate, 
peste 3 000 de îmbunătățiri.

Cum va arăto orașul atunci 
cind schițele, mochetele vor de
veni realitate polpabilă ?

lotă-ne călători, pe outostrada 
dintre Carpați și Dunăre, străbă- 
tînd cimpia verde, Io orizontul 
căreio se zărește un oraș. Să fie 
oare Capitola ? Un panou mare 
ne lămurește: Bufteo — " 
Este un0 din localitățile 
ole Bucureștiului, oșezore 
modernă, o mică stea in golaxia 
urbană, concepută intr-un sistem 
preorășenesc, în care au fost in-

15 km. 
so tel it 
ultra-

11

duse Urziceni, Oltenița, Giurgiu, 
Alexandria, Brănești, Videle. Uni
tățile ocestui sistem urban cu
prind fiecare o populație de pi
nă la 150 000 de locuitori. Arte
re de circulație rapidă și linii de 
cale ferată, canalele navigabile 
Cernica - Mostișteo - Dunăre și 
Mostișteo - Ialomița - Șiret asi
gură legături nemijlocite între a- 
ceste oroșe-satelit cu metropolo 
și cu alte localități ale țării.

Alergind pe autostradă, intrăm 
in București, aproape pe neaștep
tate. Orașul se înalță masiv, ca 
o cetate de beton. A rămas ace
lași ca întindere, dar a crescut 
în înălțime. Edificii moiestoase, 
clădiri înalte cu 25-30 de etaje 
străjuiesc bulevarde, conturează 
piețe : monumente înconjurate de

grădini, fîntini cu jeturi înspuma
te, mogozine cu firme colorate, 
incintă privirile. Animația străzi
lor conferă imaginea de centru 
politic, administrativ, social-cultu
ral, universitar și artistic ol țării. 
Dar orașul este in același timp 
și un mare centru economic. Se
colul 21 marchează în peisajul 
bucureșteon o viguroasă dezvolta
re a industriilor de electronică, 
electrotehnică, mecanică fină, op
tică, operate de măsură, mașini 
de colcul, bunuri de lorg consum.

Cei aproape 2,5 milioane de 
locuitori ai Bucureștiului din onul 
2000 beneficiază de locuri moder
ne de muncă, judicios amplasate 
pe întreg teritoriu! orașului, de 
locuințe confortabile, cu un indi
cator de 14-15 mp suprofoță o

incăperilor pe locuitor, corespun
zător principiului : „Familia și a- 
partomentul, persoana și came- 
ra", de teatre, cinematografe, mo
gozine universale, restaurante, 
piețe moderne. Orașul are întinse 
spații verzi și de recreere - în
treaga porțiune o rîului Colentina, 
de la Buftea pină la Cernica este 
acoperită cu întinse oglinzi de 
apă, mărginite pe ambele moluri 
de parcuri, boze sportive, dotări 
de odihnă și turism.

Imaginea acestui oraș al viito
rului pare îndepărtată. Dar ea 
este mult moi aproape de noi. 
Contururile sole ou început a fi 
trasate încă din acest an. Bucu- 
reștenii salută soluțiile îndrăzne
țe care vor face din bătrinul oraș 
o modernă metropolă, demnă de 
epoca socialismului biruitor. Cu 
brațul și cu mintea lor, ei mode
lează acum personalitatea de 
miine a Capitalei patriei.

dreapta sau pe stingă, cățărați 
pe scări sau obloane, ciocănituri 
repetate, altele in contratimp 
pe linie de atelier... Se lucrea
ză la scări. Plan apropiat: ghe
muit, un muncitor în salopetă 
nouă, izolat aproape de șorțul 
și mănușile de protecție, sudea
ză. Ochii strinși de prea multă 
lumină zimbesc lotuși și răs
pund la salut. Nu-i bănuiești 
virsta și nici nu cred că ar fi 
dispus s-o mărturisească. In 
mijlocul atitor tineri e jenant să 
faci pe bătrinul. $i Petru Mo- 
canu, sudorul tace. Există și aici, 
în atelierul de zonă C.F.R., o 
strinsă confrerie a meseriilor, o 
„sfintă" colaborare in năzuința 
de a-și face împreună munca, cit 
mai bine, o prietenie vrăjmașă 
inerției. E ingrat să alegi nume, 
cind ai performanțe, acele cifre 
fără de care nimic nu poate fi 
măsurat, concretizat, „dar in 
treacăt măcar", cum spunea 
maistrul Virgil Colțatu, să-i

CU|

Zîmbete dulci
„Nici nu mă gindesc că 

n-a(i ști cile zile a avut anul 
1971 ! 365, așa-i ? Ei, in 365 
de zile, la maternitatea 
noastră au fost înregistrate 
nu mai puțin de 487 nașteri. 
487 noi zîmbete dulci — in 
tot atitea familii ! E o „per
formantă*! Vă închipuiți cită 
bucurie ne provoacă nouă, 
celor c-e-am auzit primul 
strigăt spre lume al atitor 
nou născuți, revederea, ulte
rioară. a unor mame fericite 
și-a pruncilor lor, sănătoși, 
bucălați și cu... gropițe in 
obrăjori ? Colosală !'

ras dintr-uu „dialog? cir 

laternitaie de la Spitalul

1 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I

Frățilă, zugrav . 
accidental grav I 
i haltei „Jiul" ; ’ 

Iosif I

i în I

I 
I

neatenție, ne- ■ 
regulamentelor I 

„.r.n., uu-ztuin libra rea miș- 
?ărilor sub influența alcoolu- I 
ui Concludent, nu ? ‘

V. TEODORESCU |

/ou

Accidente 
în gară

I octombrie 1971 — Pe- 
Jitea din Banița este ac- 

morlaj în stația 
Petroșani ; 9 noiem- 
1971 — Angela Mir- 

angajată a... C.F.R. ului, 
esîe accidentală grav in sta
ția Livezeni; 12 noiembrie
Î971 - Jon F ---------
la I.G.L.. e £ 
în apropierea haltei 
16 decembrie 1971 — I 
Nagy. fost șofer la I.I.L., ».«- 
dc pe linie, Ia intrarea r~ 
stația C.F.R. Petroșani și-și 
. .pierde o mînă ; 14 ianuarie 
1972 — Ion Mihărlescu alu
necă între linii și rămîne 
fără un picior; 22 ianuarie — 
1972 — Gheorghe Miu din 
Gilort se accidentează mor
tal în stația Livezeni...

Cauze ■ crasă neatenție, ne- 
respectarea r< „
C.F.R., dezeclii libra rea miș-

tru 
cidentat 
C.F.R. . 
brie —

le calde pentru dreptate și mul
țime.”

Consecința directă a receptă
rii ideilor de bază a socialis
mului științific de către tinere
tul intelectual, a preocupărilor 
spre organizare. existente în 
mișcarea muncitorească și so
cialistă. a fost crearea încă din 
deceniul al 8-lea al secolului 
XIX-lea a unor organizații de
mocratice studențești cu accen
tuate preocupări socialiste. So
cietatea studenților mediemiști 
români din București (ianuarie 
1875), Clubul studenților Univer
sității din Iași (martie 1875), So
cietatea de cultură și solidari
tate între studenți (1876), Socie
tatea studențească Unirea din 
București (februarie 1879), 
Grupul socialist al studenților 
români din Paris (1883). iar 
mai tîrziu, în noiembrie 1896, 
Cercul de propagandă al stu
denților social-democrați sînt 
numai ci'.eva din organizațiile 
studențești ale vremii. In ca
drul acestora au activai de-a 
lungul anilor o pleiadă de tineri 
intelectuali cu vederi progre
siste, viitori oameni de știință 
șj militanți de frunte ai mișcă
rii socialiste ca C. Dobrogeanu 
Gherea, C. 1. Parhon, Emil Ra- 
coviță. frații Nădejde. Eugen 
Lupu, Nicolae Codreanu. Con
stantin Istrati, V. Gh. Maricea, 
Constantin Stăueeanu și mulți 
alții. Cu toate că in ultimele 
decenii ale secolului al XIX-lea 
tineretul studios s-a remarcat 
printr-o intensă și deosebit de 
utilă activitate propagandistică 
și organizatorică, totuși nucleul, 
forța dominantă a mișcării re
voluționare de tineret din țara 
noastră o va constitui elemen
tul muncitoresc din fabrici și 
ateliere, el situindu-se alături 
de clasa muncitoare, clasa cea 
mai revoluționară și consecven
tă a societății. întreaga activi
tate de răspândire a ideilor 
marxiste desfășurată de cercu
rile și societățile studențești a 
jucat un rol important în pre
gătirea ideologică a creării pri
melor organizații ale tineretului

muncitor din România — ex
presie practică a desăvîrșirii 
procesului de unire a socialis
mului științific cu mișcarea 
muncitorească. Treptat, sub in
fluența mișcării muncitorești, a 
intensificării propagandei so
cialiste și tineretul muncitor 
este atras pe calea organizării, 
a acțiunilor cu caracter politic 
și revendicativ.

El ia parte activă alături de 
muncitorii mai vîrstnici la ac
țiunile revendicative din această 
perioadă organizate în București, 
Ploiești, Cluj. Iași, Timișoara, 
Galați sau în bazinul carboni
fer .......... ............................
tul 
din

al Văii Jiului unde tinere- 
< uprindea aproape un sfert 
numărul minerilor. Crearea

create în mișcarea muncitoreas
că din România ca urmare a 
dezorganizării vremelnice în 
1899 a P.S.D.M.R. Dar acțiunile 
organizate ale tineretului mun
citor demonstrau însă faptul eă 
el ajunsese la înțelegerea rea
lă a importanței și gradului 
luptei unite. încă din primul 
deceniu al secolului al XX-lea 
ideea creării unei organizații 
de clasă a tineretului muncitor 
devine o necesitate obiectivă. 
Ea avea să se transforme în 
realitate la 3 februarie 1908 
prin crearea la București a 
..Cercului ucenicilor”. Concomi
tent cu cercul din București au 
luat ființă organizații similare 
la Cernăuți, Rădăuți ș.a. în ur-

1 pitaliste, pentru libertăți sociale 
și naționale, tinerii mineri au 
jucat întotdeauna un rol impor
tant. In cadrul grevelor, a tu
turor acțiunilor protestatoare 
inițiate de sindicatele mineri
lor, tinerii din Valea Jiului au 
constituit o prezență activă.

Treptat, sub influența și con
ducerea mișcării muncitorești 
și ca urmare a adâncirii 
procesului de maturizare poli
tică, de creștere a conștiinței 
de clasă a tineretului muncitor, 
cercurile își îndreaptă din ce în 
ce mai mult atenția spre orga
nizarea unor acțiuni cu carac
ter revendicativ împotriva ex
ploatării, a abuzului și arbitra 
rîului patronatului, spre mobi

Din începuturile mișcării
revoluționare a tineretului
în 1893 a Partidului Socialist 
Democrat a! Muncitorilor din 
România a reprezentat un mo
ment însemnat in procesul is
toric al dezvoltării mișcării 
muncitorești și socialiste in ța
ra noastră. Se poate spune că 
din acest moment, problema ti
neretului muncitor o întilnim 
frecvent în documentele pro
gramatice ale mișcării munci
torești, accentul principal pu- 
nindu-se pe mobilizarea și an
trenarea sa la acțiunile dc lup
tă ale clasei muncitoare. In a- 
celași timp începe să se crista
lizeze ideea necesității organi
zării linei'eluhti muncitor în- 
tr-o organizație specifică cu re
vendicări proprii. încercările de 
a se crea, la sfîrșitul secolului 
XIX-lea, o organizație a tine
retului muncilor nu și-au găsit 
Vsă realizarea firească. Aceas
ta s-a datorat pe de o parte 
dezvoltării capitaliste relativ 
brute a societății românești, 
faptului că proletariatul modern 
de fabrică se află încă în peri
oada de început a formării sale 
îar pe de altă parte situației

.ă.

ma unificării grupelor de 
nici existente aici încă 
1905. Astfel au fost puse bazele 
primelor organizații ale tinere
tului muncitor din România, 
elementul care avea apoi să 
angajeze de-a lungul anilor 
partea cea mai înaintată a ti
neretului. „Cercul ucenicilor" 
care din septembrie 1909 se va 
numi „Tineretul muncitor* a- 
vea să desfășoare in riadul ti
nerelului o intensă activitate 
de educație socialistă, să-l mo
bilizeze la lupta clasei munci
toare împotriva exploatării ca
pitaliste. Menționăm că privit 
prin prisma obiectivului său 
centrul — educația — activita
tea de bază a cercului „Tinere
tul muncitor" a constituit pen
tru început o formă de activi
tate accesibilă tineretului mun
cilor a cărui conștiință și nivel 
de pregătire ofereau din acest 
punct de vedere un teren deo
sebit de fertil.

In luptele de clasă pe care 
le-au desfășurat minerii Văii 
Jiului împotriva exploatării ca-

uce- 
din

Uzarea și antrenarea tineretu
lui la întrunirile și demonstra
țiile cu caracter politic organi
zate în această perioadă de or
ganizațiile politice și profesio
nale ale clasei muncitoare. Au 
luat ființă și alte cercuri „Ti
neretul muncitor”, la Ploiești, 
Galați, Brăila, Tulcea, Pitești, 
lași ele, înregistrindu-se toto
dată o creștere considerabilă a 
numărului de membri. O deo
sebită importanță a avut-o a- 
pariția in aprilie 1910, sub egi
da cercului din București, a ga
zetei „Foaia tînărului”. Printre 
redactorii și colaboratorii ei 
permanentj intîlnim pe Teodor 
lordăchescu și Ion Pas — mili- 
lanți socialiști — precum și pe 
tinăru] |>oei tipograf Ștefan D. 
Păunescu.

Este interesant de semnalat 
că, de-a lungul anilor, gazeta a 
reprezentat o tribună de edu
cație și cultură socialistă, de 
luptă a tineretului muncitor din 
fabrici și ateliere împotriva ex
ploatării.

In anii 1910—1914 Comitetul

'entral al Mișcării Tineretului 
Muncitoresc, constituit în vara 
anului 1912, a desfășurat o in
tensă activitate propagandistică, 
organizînd cu sprijinul mișcării 
muncitorești școli de educație 
culttiral-politică, mobilizînd ti
neretul la lupta generală a cla
sei muncitoare pentru drepturi 
și libertăți democratice. Para
lel cu activitatea cultural-edu- 
eativă, cercurile „Tinerelul 
muncitor* au inițiat, organizat 
și condus chiar o serie de ac- 
țiuni revendicative, cum au 
fost grevele muncitorilor de la 
Fabrica ..Meteor” din Ploiești 
(iunie 1910), de la Fabrica de 
mobile ..Ganea“ din București 
septembrie 1910 și mai 1912), 

..Wolf” (august 1913), „Vulcan” 
(august 1914) și 
In cursul anului 1914 și în pe
rioada imediat 
împrejurări

multe altele.

urmâtoare, în 
tot mai nefavora

bile generate de izbucnirea pri
mului război mondial, mișcarea 
revoluționară de tineret s-a 
dezvoltat continuu înregistrînd 
progrese însemnate. La sfîrșitul 
anului 1915 ea cuprinde in rîn- 
durile sale sute de membri gru
pați în 12 organizații din prin
cipalele orașe ale țării. In anii 
primului război mondial mișca
rea revoluționară de tineret s-a 
raliat poziției principiale a 
P.S.D.. ridieîndu-se cu hotărâ
re. alături de întregul proleta
riat român împotriva războiu
lui de jaf și cotropire abătut 
de marile puteri imperialiste a- 
supra omenirii. Cercul „T;nere- 
tul muncitor” a organizai in a- 
eeșri ani ample acțiuni, demon
strații antirăzboinice. Crearea 
primelor organizații ale tinere
tului muncitor și activitatea lor 
pînă la primul război mondial 
a constituit un moment însem
nat în istoria mișcării revolu
ționare și progresiste de tine
ret din țara noastră, o etapă 
importantă in procesul de orga
nizare a masei tinerilor prole
tari. Mișcarea revoluționară de 
tineret conturată în această pe
rioadă va căpăta noi valențe in 
anii puternicului avint revolu
ționar ce a urmat primului răz
boi mondial.

'A știm pe oameni: Ilie Marița, 
Virgil Dudaș, miinile de aur, 
timplarii atelierului, oamenii 
care întregesc sau suplinesc 
munca .ciocănarilor", nuntind 
tot ce nu-i metal: obloane, pe
reți laterali, și... Alături oficia
ză „ciocănarii-' care dau o față 
nouă vagoanelor, acelor cutii pe 
roți care au făcut drumul țării 
in lung și-n lat, și după atita 
tevatură se „adună* aici să li se 
vindece .rănile", să-și schimbe 
fața. Sint modelării cei mai di
verși, al căror' gust profesional 
și a căror fantezie schimbă di
mensiunea metalului. îl aduc la 
„starea de fapt*, cum le este o- 
biceiul să spună. Desigur, nu 
li se prezintă un plan, o schi
ță, nimic din toate astea, dar 
formula definitivă, adică „con
statarea pe viu, după intrarea 
in zona atelierului* chiar dacă 
trebuie să te invirtești in jurul 
vagonului ore in (regi, ii apar
ține omului.

Și, totuși, n-am spus pină 
acum mare lucru despre ate
lier ji oamenii lui. E o uzină 
in miniatură — gindindu-ne la 
numărul de oameni — o uzină 
• are, parcursă, te poartă in la
birintul vagoanelor, atelierelor. 
Metal sudat, ornamente — și
ruri de șuruburi. Șantier — am 
putea zice.

Atelier: lovituri de ciocane, 
flăcări de sudură, strigăte și 
chemări, pentru rare, curtea 
largă pare neincăpătoare...

„Lucrez aici de 16 ani — lă
cătușul șef de echipă, Ion Go- 
deanu, omul cel mai inspirat 
și inventiv din tot atelierul, de 
o stăpinire de sine in care vi- - 
brează ambiția, „oltenească* se 
pare, să nu rămină in urma 
echipei lui Ion Straja — am 
numai tineri. îmi plac, nici a- 
casă nu-mi lipsesc tinerii, șase 
copii am, echipa „personală" i 
aici verific, dau..." S-a oprit, se 
pare că sint prea mulți „care 
dau ordine" și n-ar vrea ca 
și despre el să se spună la fel. 
„Dacă mă .defectez" eu, și ,țin- 
găilăii* rămin de capul lor... Așa 
că nu trebuie să mă „defectez". 
Nici cu voie — adică s-o las 
mai moale cu munca — nici 
lără voie — adică să mă îmbol
năvesc. E greu : Frigul ăsta..." 
Ion Straja, inspirat și inventiv 
totdeauna, de o febrilitate și o 
mobilitate juvenilă — explica
bil, el deține „cheia* tinereții,

ca secretar U.T.C. — care te jac 
să uiți că a trecut de 26 de 
ani: „Sint utecist, lăcătuș, că-s 
și șef de echipă' — față de 
muncă mă simt uneori, cum s-Q 
spun, dacă nu ca un stăpin, 
măcar pe aproape, am parcă o 
datorie față de meseria mea, 
de...“ Și Ion Iliufă, ciupit de 
vărsat, cu ochii ca peruzeaua, 
vioi, omul care nu-și 
fire nici dacă îl .pici" 
Iul sudorului. Reținut 
țios in aparență, dar 
cu o mină sigură și 
chibzuită — cum este 
pentru secretarul organizației de 
partid din atelier — „...Vă asi
gur că nu-i ușor, avem mulți 
tineri, unii bine pregătiți, har
nici, dornici de afirmare, alții._ 
Noi știm să le deschidem „ape
titul” pentru meserie și mai ales 
pentru muncă — real, autentic, 
bărbătesc, specific timpului so
cietății noastre — există... adi< ă 
avem și greutăți destule, trans
portul materialelor, de multe 
ori îl facem rudimentar, greoi, 
sustrăgînd oameni de la munca 
lor, poate că regionala Deva ar 
trebui să rezolve o asemenea 
deficiență. E pe undeva o gre
șeală că se promite, prea mul
te promisiuni...- Virgil Colțatu, 
timid și timorat (și trebuie a- 
vut in vedere că-i tînăr, adică 
aproape tînăr). un maistru pri
ceput, dar... .Aș prefera să am 
mai mulți oameni, ne lipsesc 
lăcătuși din efectiv, sint insă, si 
n-o spun așa ca să fie, mulțu
mit de cei pe care-i avgm. Poa
te că..."

Las in urmă atelierul, clădiri
le joase, ascunse între vagoane... 
Mă gindesc la Sabin Văduva, 
la Gheorghe Vijoica, la sudorul 
Mircea Negru, la Petru Sălășan, 
poate și la mai vechea mea cu
noștință Barbu Crâciunescv, I» 
toți mă gindesc și le admir 
munca. Privirea se întoarce. De 
ce tocmai acum ?

Pentru că totul trebuie să 
rămină sentiment puternic — 
dincolo de cifre, in spatele că
rora sînt oamenii, acei cameni 
minunați — pentru că trebuie) 
să ajungi să spui tinerilor sat» 
bătrinilor care muncesc aici, că 
trăiesc fascinația vieții noastre 
plină de idealuri, că aici, în 
micul și însuflețind colectiv ui 
atelierului de zonă C.F.R., zilele, 
n-au început și nici sfirșit.

E o confrerie, o comuniune 
de aspirații și de muncă...

iese din 
cu galo
și muli- 
in fond, 
gindire 

și firesc

întreprinderea
I. L H. S.

Secția S.U.C.T. Valea Jiului 
cu sediul in orașul Uricani 

angajează :
♦ mecanici dieseliști pentru reparații Belaz 

și Tatra
♦ mecanici auto
♦ specialiști în reparații pompe injecție
♦ conducători auto cu o vechime de cel pu

țin 3 ani
Doritorii se vor prezenta la adresa de mai 

sus, telefon 122, Uricani.
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Steagul roșu

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI 

PAUL NICULESCU-MIZIL 
ÎN ITALIA

ROMA 8
Ager 'S, N I 'uicca transmite.
• a prin.- , tovarășul Paul
Nicu vu-Mirii membru ul
Corn ului Executiv, al Pre-
zidiți Pcrmanent. secretar al
C.C. r.c.R., care — la in-
vitaț C.C. al Partidului Co-
mun ist Italian — a făcut o vi-
zită dc cile va zile in Italia, a
părfusil Roma, Indrcptindu-sv
spre patrie.

La aeroportul 
.Leonardo da Vinci", to 
Paul Niculescu-Mizil 
salutat cu căldură de 
Carlo Galluzzi, membru al Di
recțiunii P.C.l . și Rodolfo Me- 
chim. adjunct al șefului secției 
externe a C.C. al P.C.L, precum 
și de ambasadorul României la 
Roma. Iacob lonașcu.

★

Corespondentul 
icea, transmite i

intcrnațional 
irâșul 

fost 
către

i avut marți dimineața o con
vorbire, la sediul Comitetului 
Central ni Partidului Comunist 
lt.dian, cu tovarășul Giorgio 
Amendola, membru al Direcțiu
nii și al Biroului Politic al 
P.C.l. Cu acest prilej, s-a dis
cutat despre situația europea
nă și despre lupta forțelor de
mocratice și progresiste ale con
tinentului pentru securitate și 
dezvoltarea cooperării economi-

Sosirea la Berlin 
a tovarășului 

Ion lonițâ

ROMA 8. — 
Agerprcs. N. Pu 
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R.,

Apoi, tovarășul Paul Nicules
cu-Mizil s-a întîlnit cu tova
rășii Carlo Galluzzi, membru 
al Direcțiunii P.C.I.. Sergio 
Segre. membru al C.C. al P.C.I., 
șeful Secției externe a C.C. al 
P.C.I.. și Rodolfo Mcchini, ad
junct al șefului Secției externe 

( C.C. al P.C.L In cadrul con
vorbirii a fost examinată dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două partide.

La întîlniri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a fost prezent și 
Iacob lonașcu, ambasadorul 
României la Roma.

Tovarășul Leonte Răutu

a

BERLIN fi — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te : Marți a sosit la Berlin to
varășul Ion Ioniță, general de 
armată, ministrul Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialisto 
România, pentru a participa la 
ședința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor 
participante |a Trala’nt de la 
Varșovia.

Ministrul român ș. persoane
le care-1 însoțesc au fost întîm- 
pinați de Heinz Hoffmann, ge
neral de armată, ministrul apă
rării al R.D. Germane, general
colonel Heinz Kessler si amiral 
Waldemar Verner, locțiitori ai 
ministrului, general de armată 
S. M. Slemenko. șeful Statului 
Major al comandamentului su
prem al forțelor armate unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, de ofițeri 
superiori ai Armatei Populare 
a R.D.G., precum și de amba
sadorul României la Berlin, Ni
colae Ghenea, și atașatul mili
tar, aero și naval al țârii noas
tre in R.D.G., colonel Constan
tin Ghițâ.

ministru suedez

DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

MOSCOVA. — In mina „lu 
bilcinaia", din Siberia, sc reali
zează o interesanta experiența 
dc utilizare a razei laser în lu
crările miniere. Potrivit metodei 
obișnuite, cînd lucrările dc avan
sare în galerii sc cfctfUCaza una 
in iniimpinarca celeilalte, peniru 
ca minerii din cele două fronturi 
de lucru sa sc intîlncască în 
punctul stabilit, la fiecare 50—60 
cic metri sc fac măsurători topo
grafice și geodezice, care garan
tează reușita. Efectuarea acestor 
măsurători cerc, însă, timp, iar 
celelalte lucrări trebuie oprite.

Cu ajutorul unui aparat cu la
ser „Lun-1", o rază bine foca
lizată este îndreptată precis spre 
celălalt front dc lucru și asigu
ră o înaintare sigură a combi
nelor în direcția stabilită.

Autoritățile municipale acordă 
o marc importanță și lucrărilor 
de amenajare a uno- noi spații 
verzi in Praga. In actualul cin 
cinai se vor realiza — față de 
suprafața existentă — încă 4 mp 
spațiu verde de fiecare locuitor 
al capitalei Cehoslovaciei

★

★

STOCKHOLM 8 (Agerprcs). 
— Delegația condusă de tova
rășul Leonte Răutu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care face 
o vizită în Suedia, a fost pri
mită marți de Olof Palme, pri
mul ministru suedez, președin-

------ 5

Sesiunea
Adunării

Poporului
a Republicii
Arabe Egipt

CAIRO 8 (Agerpres). — Adu
narea Poporului a Republicii 
Arabe Egipt s-a întrunit marți, 
sub președinția lui Hafez Ba
dawi. pentru a dezbate progra
mul guvernamental în lumina 
declarației făcute la 23 ianua
rie de primul ministru, infor
mează agenția M.E.N. Dezbate
rile se desfășoară pe baza ra
portului întocmit de un comitet 
special însărcinat să studieze 
declarația șefului guvernului.

La sesiunea Adunării Popo
rului participă primul ministru, 
Aziz Sedki, și membri ai gu
vernului.

tcle Partidului Social-Democrat. 
La întrevedere a fost prezent 
Eduard Mczincescu, ambasado
rul României la Stockholm.

Tovarășul Leonte Răutu a 
transmis premierului Suediei 
un mesaj de salut din partea 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer. Convorbirea, 
desfășurată într-o atmosferă 
cordială, s-a referit la dezvol
tarea relațiilor dintre România 
și Suedia, precum și la unele 
probleme ale vieții internațio
nale.

Delegația a avut, de aseme
nea, convorbiri cu Sten An
dersson, secretar general al 
Partidului Social-Democrat din 
Suedia, cu membrii Comisiei 
pentru politică externă a parti
dului. și a făcut o vizită lui 
Kjell-Olof Fcldt, ministrul co
merțului al Suediei.

în sprijinula V ■ conferinței 
general-europene

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. informează că la 
Varșovia a avut loc ședința co
mitetului polonez pentru secu
ritate și colaborare în Europa, 
la care a participat Ryszard 
Frelck, membru al Secretaria
tului C.C. al P.M.U.P., șeful 
secției externe a C.C. al 
P.M.U.P.

Președintele comitetului, prof. 
Mweczyllaw Klivaszewski, a 
relevat că programul de creare 
a unor garanții noi și eficiente 
coexistenței pașnice a Europei, 
prezentat de statele socialiste, 
se bucură de un sprijin tot mai 
larg. Luînd cuvîntul, Ryszard 
Frelek a subliniat că reuniunea 
paneuropeană trebuie să influ
ențeze serios asupra destin
derii și creării condițiilor pen
tru organizarea unui sistem co-

Greva minerilor britanici
in cea de-a cincea săptămînă

Cairo

Simpozion 
pentru pace 
și cooperare 

internațională
CAIRO 8 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Federației Mondiale a 
Asociațiilor Națiunilor Unite 
(F.M.AN.U.), la Cairo se des
fășoară lucrările celui dc-al VI- 
lea simpozion pentru pace și co
operare internațională. Timp de 
nouă zile, participanții vor dez
bate activitatea O.N.L. 
salvgardarea păcii, căile și mij
loacele pentru cristalizarea noțiu
nii de pace și obiectivele Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.).

La simpozion participă dele
gați din Irak. Iordania, Libia, 
Kuweit, Sudan. Siria, Tunisia, 
Bahrein, ai U.N.E.S.C.O., Orga
nizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) și Organizației Mondia
le a Sănătății (O.M.S.).

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Greva celor 280 000 de mineri 
britanici a intrat în cea de-a 
cincea săptămînă a sa. La 
Birmingham a avut loc o 
ciocnire intre 300 de polițiști 
și 500 mineri din pichetele 
de grevă.

Agenția Associated Press 
apreciază că, în prezent, gre
va amenință să reducă sub
stanțial cantitatea de ener
gie electrică consumată in 
Marea Britanie, amenințare 
cu atît mai alarmantă, cu cît 
115 000 
din 
de 
vor 
plan național împotriva im
punerii de ore suplimentare 
de lucru.

muncitori manuali 
industria producătoare 

energie au declarat că 
continua o acțiune pe

LONDRA 8 (Agerprcs). — 
In cadrul unei reuniuni ex
traordinare, guvernul Marii 
Britanii a hotărit mărfi să 
declare in tară stare de ur
gență ca urmare a grevei ge
nerale declarate cu peste o 
lună în urmă de cei 280 000 
de mineri. Prin adoptarea u- 
nei asemenea măsuri, guver
nul poate impune restricții 
asupra consumului de electri
citate, asigurînd aproviziona
rea centralelor termice. Gu
vernul britanic va putea, de 
asemenea, să uzeze de servi
ciile militarilor în sectoarele 
de activitate unde va consi
dera că este necesar.

Este pentru a treia oară 
cînd guvernul Heath recurge, 
de la instalarea sa, în 1970, 
la decretarea stării de ur
gență.

lectiv de securitate în Europa.
Participanții la ședință au 

adoptat o rezoluție în care se 
arată că o mare importanță 
pentru ținerea cu succes a con
ferinței o are Declarația de la 
Praga, care conține un pro
gram constructiv și real de 
dezvoltare în continuare a pro
cesului de destindere și coexis
tență pașnică a statelor euro
pene, precum și principiile re
lațiilor între state, care pot fi 
denumite „Carta securității și 
colaborării în Europa".

★

PRAGA 8 (Agerprcs). — Pre
zidiul Consiliului Central al 
Mișcării sindicale revoluționare 
din Cehoslovacia, întrunit în
tr-o ședință plenară, a dat o 
înaltă apreciere Declarației cu 
privire Ia pacea, securitatea și 
cooperarea în Europa adoptată 
la Praga. relevind însemnăta
tea principiilor formulate pen
tru viitorul pașnic al națiuni
lor europene, anunță agenția 
C.T.K. Participanții la plenară 
au subliniat că și sindicatelor 
cehoslovace le revine sarcina 
de a contribui la crearea con
dițiilor necesare menținerii pă
cii și securității în Europa.

★

ROMA 8 (Agerpres). — Pri
marul orașului Florența, Luci
ano Bausi, a declarat că „se re
simte necesitatea urgentă dl? a 
se convoca o conferință gene- 
ral-europeană 
securității și 
și-a exprimat dorința ca reuni
unea paneuropeană să fie con
vocată cît mai curînd posibil, 
încă în anitl 1972. Lucrul cel 
mai important, este să înceapă, 
Ia masa conferinței, examina
rea problemelor în vederea a- 
sigurării unei păci trainice, in
staurării unei atmosfere de 
calm și de muncă pe continent.

Bausi a subliniat, în continu
are, că a sosit timpul ca „ță
rile europene să depășească trep
tat scindarea în blocuri opuse".

în problemele 
colaborării". El

Pe scurt*Pe scurt
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o
a

al

declarație 
ministrului 
apărării 
Israelului

© Relațiile comerciale dintre 
Cuba și Japonia s-au dezvoltat 
neîntrerupt in ultimii ani. Ast
fel, în anul 1968, totalul livră
rilor japoneze în Cuba s-a ci
frat la 10 milioane dolari, iar la 
sfirșitul anului 1971, acest vo
lum a crescut de peste patru 
ori. La rindul său, Japonia și-a 
sporit considerabil importurile 
din Cuba, în principal cele de 
zahăr, care s-au ridicat, în 
1971, la aproximativ 100 milioa
ne dolari.

provincie, dacă toate părțile 
interesate îi vor cere aceasta.

© Cancelarul R.F. a Ger
manici, Willy Brandt, l-a pri
mit la Bonn, pe președintele 
Ugandei, Idî Amin, care face o 
vizită în R.F.G., transmite a- 
genția D.P.A. Cu acest prilej, 
au fost abordate probleme ale 
cooperării politice și economice 
dintre R.F. a Germanici și U- 
ganda.

© Ninsori deosebit de abun
dente au căzut luni in nordul 
și centrul Iordaniei, provocînd 
perturbarea traficului aerian și 
rutier. Autoritățile iordaniene 
de resort au anunțat blocarea 
mai multor șosele principale și 
închiderea aeroportului din 
Amman, ale cărui piste au de
venit impracticabile din cauza 
zăpezii. Mai multe localități au 
fost izolate.

BERLIN 11 (Agerprcs). — A- 
genția A.D.N. informează că la 
Berlin a avut loc o întîlnire în
tre Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., și Geor
ges Marchais, secretar general 
adjunct al P.C. Francez. Ei au 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la politica și relațiile 
dintre cele două partide, la si-

tuația internațională și la uni
tatea mișcării comuniste și mun
citorești, precum -și la lupta tu
turor forțelor democratice și 
progresiste pentru pace, securi
tate și socialism. Au fost exa
minate pe larg în special pro
blemele securității și colaborării 
europene.

PEKIN. — In 1971, uzina de 
motoare electrice din Sheni.tn a 
realizat o producție cu 38 la sută 
mai marc față de anul precedent. 
In ultimii doi ani au fost produ
se peste 1C0 tipuri noi de mo
toare electrice pentru mine și u- 
zine metalurgice. In 1970, acest 
colectiv de muncă a primit sar
cina să realizeze un motor de 
6 300 kW. Deși sc producea pen
tru prima dală la această uni
tate industrială. în numai 70 de 
zile, muncitorii și tehnicienii, in 
colaborare cu alte întreprinderi, 
au reușit să producă acest mo
tor. Din 1970 și pînă în pre
zent, au fost aplicate în produc
ție 350 inovații tehnice și au lost 
realizate 97 noi tipuri de piese.

HAVANA. — întreprinderile 
industriei ușoare din Cuba și-au 
îndeplinit cu succes sarcinile de 
plan pe anul 1971, proporția 
medie dc realizare a planliiui pe 
întreaga țară fiind, in această 
ramură, dc 145 la suta. O con
tribuție deosebită la această rea
lizare au adus-o 300 de între
prinderi din sectorul textilelor, 
încălțămintei și confecțiilor, la 
care a fost încheiată introduce
rea organizării și normării știin
țifice a muncii. In acest fel, a 
sporit considerabil productivita
tea muncii și a fost obținută în
deplinirea operativă a normelor, 
s-au obținut succese remarcabile 
în folosirea optima a timpului 
de lucru și întărirea disciplinei 
de producție.

Totodată, un factor dc primă 
importanță în creșterea produc
tivității și produqici l-a repre
zentat întrecerea socialistă, în ca
re s-au evidențiat, în mod deo
sebit, comuniștii. Planul de dez
voltare a industriei ușoare pe a- 
nul in curs prevede noi sporuri 
de producție pe baza perfecțio
nării continue a normării muncii 
și a creșterii productivității.

★

CHILE

Allende

★

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Ministrul apărării al Israe
lului. generalul Moshe Dayan, 
care întreprinde o vizită la 
Washington, a declarat, după 
întrevederile sale cu ministrul 
american al apărării, Melvin 
Laird, și secretarul de stat al 
S.U.A.. William Rogers, că este 
satisfăcut de ajutorul militar pe 
care Statele Unite s-au angajat 
să-1 acorde Israelului. El a pre
cizat că ajutorul promis inclu
de și ..furnizarea unor avioane 
americane de bună calitate".

Moshe Dayan a declarat, pe 
de altă parte, referindu-se la 
întrevederea cu secretarul de 
slat al S.U.A., că „a fost discu
tată situația din Orientul Apro
piat și s-a făcut un schimb de 
păreri in legătură cu aceasta, 
inclusiv perspectivele unor 
convorbiri indirecte". El a a- 
dăugat că nu a venit cu suges
tii noi asupra condițiilor de re
deschidere a Canalului Suez,

© La Varșovia a fost semnat 
programul privind aplicarea a- 
cordului de colaborare cultural- 
științifică dintre Polonia și In
dia pînă în anul 1973.

Programul, relatează agenția 
P.A.P., prevede o dezvoltare 
considerabilă a colaborării în 
domeniul științei, tehnologiei, 
culturii și artei, precum și în 
domeniul mijloacelor de infor
mare cu caracter de masă.

© Luni a început la Stras
bourg sesiunea Parlamentului 
European (organ consultativ al 
C.E.E.). Lucrările sesiunii vor 
dura 5 zile. In cuvîntul de des
chidere, Walter Behrendt, pre
ședintele acestui organism co
munitar, a criticat politica co
mercială discriminatorie a C.E.E. 
față de unele țări mediterane
ene, printre care Turcia și Gre
cia.

® Un avion „IL-18" al com
paniei sovietice „Aeroflot" a i- 
naugurat, la 7 februarie, linia 
aeriană Moscova — Dacca, prin 
Teheran și Bombay, informează 
agenția TASS. Cursele vor fi 
efectuate săptăminal.

Zborul pe noul traseu 
lungime de peste 7 800 km 
durează aproximativ 13 orc.

— cu o

'•'lacția și administrația

• Pentru a patra zi conse
cutiv, localitatea italiană Anco
na a fost zguduită luni de o 
nouă serie de cutremure. Pu
ternicele mișcări seismice au 
creat panică în rindul locuito
rilor Anconei, care și-au pără
sit locuințele. Incepînd de vi
neri, seismografele au înregis
trat'în această localitate peste 
"200 de cutremure de diferite in
tensități, avînd ca urmare a- 
varierea a peste 200 de imo
bile.

© Poliția vamală a S.U.A. a 
confiscat 2 tone de marijuana, 
stupefiant a cărui valoare a 
fost apreciată la 4 milioane 
dolari.

Căpitanul vasului, Keith 
Meiggs, și alți doi membri ai 
echipajului au fost arestați.

© Cunoscuta militantă pentru 
drepturi civile Bernardelle De
vlin și alte 25 personalități 
nord-irlandeze, membri ai Par
lamentului și conducători ai A- 
sociației pentru drepturi civile, 
vor fi chemați în fața instan
țelor judecătorești, sub acuza
ția de a fi participat la marele 
marș de protest desfășurat du
minica trecută la Newry.

Secretarul general al 
.. Kurt Waldheim, a de-

•
O.N.U„ ___
clarat că este de acord să 
medieze în vederea reglementă
rii problemei Ulsterului și a 
reducerii tensiunii din această

Mină de aur. inundată
JOHANNESBURG 8 (Agerprcs). — O parte a celei mai 

bogate mine de aur din lume, situată în regiunea localității 
sud-africane West Driefontein, din apropiere de Johannes
burg, a fost inundată în mod intenționat luni, pentru a se 
stinge puternicul incendiu izbucnit într-una din galerii cu 
zece zile în urmă. Potrivit ultimelor știri, 16 mineri au mu
rit, iar aproximativ o sută sînt răniți.

Un comunicat al societății „Gold Fields of South Africa" 
— proprietara minei — precizează că pagubele provocate de 
incendiu se ridică la peste 2,6 milioane dolari.

ziarului i Petroșani, strafla Republieii -r. fii telefon i 1663

SANTIAGO DE CHILE 8 (A- 
gerpres). — Președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, 
a rostit o amplă cuvîntare în 
localitatea Concepcion, cu prile
jul încheierii întîlnirilor pe ca
re le-a avut cu liderii partidelor 
care alcătuiesc Frontul Unității 
Populare. După cum informea
ză agenția Prensa Latina, în 
cadrul acestei reuniuni a fost 
adoptată „declarația de la Ar- 
rayan“, în care se face o anali
ză a rezultatelor obținute de 
guvern și sînt luate o serie de 
hotărîri.

Referindu-se la succesele ob
ținute de guvernul Unității 
Populare, președintele Allende 
a menționat naționalizarea mi
nelor de cupru, cărbune și fier, 
preluarea de către stat a peste 
85 la sută din stocurile băncilor 
particulare, exproprierea a pes
te 1 700 de latifundii. In anul 
trecut, a spus Allende, produsul 
național brut al țării a crescut 
cu 7,8 la sută, cel mai mare 
spor din ultimii cinci ani în 
Chile. Producția industrială a

crescut cu 13 la sută in anul 
1971, în timp ce procentul șo
majului a scăzut de la 8,3 la 
3,8 la sută, cel mai scăzut co
eficient de șomaj înregistrat în 
ultimele doua decenii. Reduce
rea numărului șomerilor, a spus 
președintele, a fost posibilă 
prin crearea, numai în anul 
trecut, a 200 000 noi locuri de 
muncă. Evocînd problemele ce 
se pun în acest an, Salvador 
Allende a acordat o "importan
ță deosebită sporirii producției 
de cupru, principala sursă de 
devize a țării. El a subliniat, de 
asemenea, necesitatea sporirii 
producției agricole. Importul de 
mașini agricole, a spus el, va 
crește simțitor. Vor fi expro
priate, în cursul acestui an, alte 
120 de întreprinderi particulare, 
precum și alte 22 mari latifun
dii, „astfel încit jumătate din 
pămîntul arabil al țării să fie 
trecut sub controlul guvernu
lui". Allende a declarat că va 
trece sub control guvernamen
tal întregul comerț exterior.

SOLIA. — Producția bulgară 
de mobilă s-a dezvoltat neîntre
rupt, an de an, și cele aproxi
mativ 250 000 de noi locuințe, 
prevăzute a fi construite în țară 
in actualul cincinal, constituie 
un puternic stimulent pentru spo
rirea produqiei acestei ramuri, 
care livrează, dc asemenea, mari 
cantități dc mobilă la export. 
Actualul cincinal prevede o creș
tere a producției de mobila dc 
circa 73 la sută, conjugată cu o 
considerabilă lărgire a sortimen
tului destinat pieței interne și 
externe. Astfel, numai în anul 
în curs, proporția modelelor noi 
va reprezenta aproximativ 25 Ia 
sută din totalul producției dc 
mobilă.

★

PRAGA. — Edilii capitalei 
cehoslovace și-au propus și în 
acest an realizarea unui amplu 
program de construcții și de lu
crări dc înfrumusețare a orașu
lui. Planul prevede construirea, 
în acest an, a 7 CCO de noi a- 
partamente și a 13 ntari obiec
tive pentru deservirea populației.

De asemenea, va începe con
struirea unui marc bazin de înot 
și a unei săli dc sport. In apro
pierea orașului va începe ame
najarea unor sere, menite să a- 
sigure în tot cursul anului le
gume proaspete pentru praghezi.

SAPP0R0’72 ALBA

SAPPORO 8 (Agerpres). — 
La Sapporo ninge din nou, ză
pada înaltă acum de peste doi 
metri așternută pe munții din 
împrejurimi sporește farmecul 
decorului, dar în ziua a 6-a 
a întrecerilor nu s-a putut dis
puta decît o probă. Organiza
torii au hotărit ca în ciuda 
ninsorii abundente să nu anu
leze slalomul uriaș feminin așa 
cum procedase cu o jumătate 
de oră înainte cu proba indi
viduală de biatlon. Mii de spec
tatori s-au înșirat de-a lungul 
pîrtiei trasate pe muntele Teine, 
la 28 km dc satul olimpic. 
Vintul puternic spulbera zăpa- 
pa și spectatorii nu puteau zări 
vîrful muntelui dc unde se dă
dea startul celor 42 de con
curente. Vizibilitatea era mai 
mică de 100 m, iar schioarele 
trebuiau să dea dovadă de ma
re curaj și abilitate pentru a 
efectua coborirea și pentru a 
se strecura printre cele 51 dc 
porți ce jalonează parcursul în 
lungime de 1 200 m (diferență 
de nivel 356 m). Primele con
curente: Drexel (nr. 1). Proell 
(nr. 2), americana Barbara 
Cochran (nr. 3) au fost han
dicapate dc stratul proaspăt de 
zăpadă, în aceste condiții a- 
proape de loc tasată. Victoria 
avea să revină celei de-a 10-a 
participante, aceeași care cîș- 
tigase și proba de coborîre, el
vețiană Marie Terese Nadig. 
Repetînd performanța din pro
ba de coborîre, tînăra schioarii 
elvețiană o va învinge și de 
data aceasta pe marca favorită, 
austriaca Anne Mărie Proell.

Ninsoarea a încetat cu prin 
farmec cînd a luat startul a 
20-a concurentă, suedeza Char
lotte Sollander, condițiile de a- 
lunecare s-au ameliorat, fapt dc 
care vor beneficia schioare mai 
slab cotate, ca Roși Speiser, 
Traudl Trcichl, Divina Galica 
pentru a obține locuri destul 
de bune în clasament.

„Pauza" a fost însă foarte

BERLIN. - Un rol de primă 
importanță în economia R. D. 
Germane joacă portul Rostock — 
marea poartă maritimă a țării. 
Totalul de 11,2 milioane lone 
mărfuri, care urmau să fie ru
late în 1971 prin acest port, a 
fosi depășit cu 0,6 milioane tone. 
Pe anul 1972, docherii din Ros
tock și-au asumat sarcini noi. de 
o și mai marc amploare. Pri
mele rezultate arată că angaja
mentul lor va fi îndeplinit. Ast
fel, in primele 20 ac zile ale 
anului în curs, ei au manevrat 
circa 700 00-0 tone de mărfuri, 
ceea ce echivalează cu aproape 
întreaga normă a lunii ianuarie 
1971. Totodată, muncitorii por
tuari au făcut, recent, peste 750 
propuneri de raționalizări, în 
scopul sporirii productivității 
muncii.

★

BUDAPESTA. — Cursurile se
rale și fără frecvență ale uni
versităților se bucură, în Unga
ria, de o popularitate crescîndă. 
Dacă în 1947, numărul cursan- 
ților la secțiile serale era în jur 
de 1 2C0, în prezent, c) a cres
cut la 8 0C0. La 22 080 a cres- 
cuj în ultimii 25 de ani și nu
mărul studenților de la secțiile 
fără frecvență.

In total, în ultimul sfert de 
secol, cele două forme de învă- 
țămînt superior au fost absolvite 
de circa 80 C00 de persoane.
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scurtă căci, începind de la a 
30-a concurentă, zăpada a în
ceput să cadă din nou. Aus
triaca Gertrud Gabl, care u 
plecat în grupa a 2-a, a aban
donat, ca și elvețiană Silvia 
Stump, în timp ce americana 
Sandra Poulsen a ratat una 
din porți și a fost descalifi
cată.

Cîștigînd și proba de slalom 
după cea de coborîre. Marie 
Therese Nadig pășește pe ur
mele lui Ard Schenk, pe care 
ar putea să-l egaleze, dacă va 
face aceeași figură și în cursa 
de slalom special.

Clasamentul probei de sla
lom uriaș — feminin : 1. Ma
rie Therese Nadig (Elveția) — 
1’29" 90/100; 2. Anne Mărie 
Proell (Austria) — 1’30" 7 > 100,’. 
3. Wiltrud Drexel (Austria) — 
1’32 ’ 35/100; 4. Laurie Kreiner 
(Canada) — 1’32" 48/100; 5.
Rost Speiser (R. F. a Germa
niei) — 1’32" 56/100; 6. Flo
rence Sleurci- (Franța) — 1’32" 
59/100

Din cauza timpului nefavo
rabil, organizatorii au decis să 
amîne pentru astăzi proba in
dividuală de biatlon.

Dc altfel, condițiile atmosfe
rice neprielnice nu le-a permis 
nici boberilor să-și termine an
trenamentele în vederea con
cursului echipajelor c’e patru 
persoane.

A luat sfîrșit proba de pe
rechi din cadrul concursului o- 
limpic de patinaj artistic. Titlul 
a revenit cunoscutei perechi so
vietice Irina Rodnina — Aleksei 
Ulanov cu 420,4 puncte. Ei au 
fost urmați în clasament de 
Ludmila Smirnova (U.R.S.S.) — 
Andrei Suraikin (U.R.S.S.) 479,4 
puncte Și Manuela Gross — 
Uwe Kafelman (R. D. Germană) 
— 411,8 puncte.

In competiția dc hochei pe 
gheață pentru grupa ,A“ s-a 
disputat un singur meci: Ceho
slovacia — Finlanda 7—1 (1—0, 
3—0, 3—V

Lungul drum al flăcării olimpice începui din Olympia— 
Grecia, locul desfășurării Jocurilor olimpice antice, s-a înche
iat o dată cu sosirea la Stadionul MAKOMANAI, din Sap
poro, la cea de-a 11-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.

In foto : Patinatoarea japoneză, lzumi Tsujiinura, adu- 
cind flacăra olimpicii, în incinta Stadionului MAKOMANAI
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