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» CADRELOR 

DE CONDUCERE 

din întreprinderi 
$i centrale 
INDUSTRIALE 

Șl DE CONSTRUCȚII

Azi, se deschide la Bucu
re ști Conferința pe țară a

cadrelor de conducere din

întreprinderi ș/ centrale

Industriale sl de construcții

Forum înalt al perfecțio
k ■nării economiei

Dupâ cum este cunoscut, prin 
Legea privind organizarea și con
ducerea unităților 
Stal, din octombrie 1971, s-au re
glementat cadrul 
atribuțiile și modul de funcționa
re o organelor de conducere co
lectivă - respectiv, a comitetelor 
oamenilor muncii, in întreprinderi, 
a consiliilor oamenilor muncii, in 
centrale industriale.

Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderile 
și centralele industriale și de 
construcții, ale cărei lucrări în
cep astăzi, va analiza modul in 
care organizațiile de partid și 
conducerile unităților economice 
au aplicat măsurile stabilite de 
Conferința Națională a P.C.R., 
din decembrie 1967, și de Con
gresul al X-leo al partidului, cu 
privire Io perfecționarea organi
zării, planificării și conducerii ac
tivității în domeniul industriei și 
construcțiilor, va dezbate modul 
In care organismele de conduce
re colectivă iși exercită atribuți
ile ce le ro‘. și va preciza, in 
acelos' timp noile direcții cordî-

socialiste de

orgonizatoric,

nale pentru îmbunătățirea mun
cii în acest domeniu.

Ca o dovadă incontestabilă o 
atenției de care se bucură, in fa
ța conducerii superioare de par
tid și de stat, activitatea colec
tivelor de muncă, a organelor de 
conducere colectivă din munici
piul Petroșani, la marele forum 
destinat să traseze coordonatele 
primordiale ale perfecționării în
tregii munci economice, partici
pă o numeroasă delegație din 
Valea Jiului. In seora plecării a- 
cesteio spre Capitală, am cules 
cinteva opinii ale unor partici
pa nți Io conferință :

Aurel Cristea, șef de brigadă :
„Ca miner vechi ce sînt Io A- 

ninoosa, ridic adesea o serie de 
probleme in ședințele comitetului 
oamenilor muncii de la mină, pro
bleme de producție in special, 
care ne preocupă, ne frămintă, 
zi de zi. pe mine și pe ortaci. 
Aici se analizează, se stabilesc 
măsuri, responsabilități. Dar din 
păcate, se mai constată, uneori, 
câ de la adoptarea unei măsuri

pină la aplicarea ei in practică 
trece un interval prea îndelung, 
depășindu-se nejustificat, păgu
bitor, termenul o dată fixat. Ori, 
pentru a fi eficientă, pentru a răs
punde plenar sarcinilor și exigen
țelor puse inainte de partid, acti
vitatea organului de conducere 
colectivă nu se poate opri, in a- 
numite direcții, la jumătatea dru
mului... Cred că ar fi bine ca, in 
lumina reglementărilor actuale, să 
se creeze posibilitatea ca, la pe
rioade mai scurte, nu numai cu 
ocazia adunărilor generale, oa
menii muncii de la mină să exercite 
un control asupra modului în ca
re hotăririle comitetului oameni
lor muncii sint transpuse in fapt, 
capătă viață adevărată. Căci no
uă nu ne poate fl indiferent cum 
se îndeplinesc sarcinile de plan, 
dacă acum sau mai tirziu se ac
ționează pentru extinderea aba
tajelor frontale, a mecanizării, da
că acum sau mai tirziu se intro
duce un transportor mai rezistent 
la front... Am certitudinea că ac-

Comitetul Central al P.C.R., întru
nit într-o scurtă ședință de lucru în 
ziua do 16 februarie a.c., a hotărî! ale
gerea tovarășului Cornel Burtică în 
funcția de secretar al Comitetului 
Central al P.C.R., urmînd a fi elibe
rat din funcția de ministru al comer

noastre

OPINII

Ideile înaintate
sînt captate;

țului exterior.
in legătură cu numirea tovarășului 

Vasile Patilineț în funcția de ministru 
al economiei forestiere și materialelor 
de construcții, Comitetul Central l-a 
eliberat din funcția de secretar al Co
mitetului Central al P.C.R.

0 delegație ungară de partid 
și guvernamentală, condusă 
de tovarășul Janos Kadar, 

va face o vizită oficială 
în România

La Invitația Comitetului Cen
tral al
Român și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, o delegație ungară de 
partid și guvernamentală, con
dusă dc tovarășul Janos Kadar,

Partidului Comunist
prim-sccrctar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, va sosi, in 
zilele următoare, la București, 
intr-o vizită oficială de priete-

l
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REA U.T.C.

Lucrări pentru
înfrumusețarea orașului
In cadrul planului de măsuri privind- modernizarea și 

înfrumusețarea localității, serviciu] de gospodărie comunală 
și locativă din cadrul Consiliului popular al municipiului 
Petroșani a început executarea unor importante lucrări de 
reparații și amenajări în diferite zone ale orașului. Astfel 
de lucrări se vor executa pe străzile Republicii. Cărbunelui 
și Anton Pann unde se desfășoară o intensă circulație rutie
ră și pictonală.

Concomitent va fi amenajat un loc dc parcare auto 
lingă tîrgul de vite, iar pe drumul de acces se vor depozita 
și așterne materiale pentru întreținere.

I 
i

moment de răscruce în istoria mișcării 
revoluționare și democratice de tineret

Organizațiile de tineret, alături 
dc cele ale partidului socialist și 
organizațiile sindicale și-au reluat 
activitatea legală după înfringerea 
Puterilor Centrale și retragerea tru
pelor de ocupație in noiembrie 1918, 
la început in București iar apoi, 
treptat, și în celelalte orașe din 
țară.

Acest fenomen avea loc în con
dițiile desavîrșirii procesului de for
mare a stalului național unitar, a 
creșterii impetuoase a avîntului și 
combativității revoluționare deter-

minatâ de situația materială grea a 
maselor largi populare și de ecou
rile Revoluției Socialiste din Oc
tombrie, factori ce au determinat 
o evoluție continua și ascendentă 
a mișcării revoluționare și demo
cratice de tineret din România.

In acest context, reorganizarea și 
unificarea mișcării de tineret din

(Continuare în pag. a 3-a)

in conservarePrin efort Adunări generale ale oamenilor muncii
colectiv Stclian POPESCU

rutina, inerția,
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adunare 
și-a tras

istoria mișcării muncito- 
socialiste, dc apariția și 
organizării proletariatului

Preocuparea pentru estetică 
pare a fi permanentă la ma
gazinul cu autoservire din 
complexul comercial al carti
erului Aeroport—Petroșani.

1922-1972

Colectivul sectorului V al 
E.M. Petrila. în dorința de 
a-și redresa situația nesatis- 
făcătoare a anului trecut la 
producția de cărbune, și-a in
tensificat efortul pentru a 
obține în acest an rezultate 
la nivelul cerințelor.

Intensificarea efortului a 
adus primele roade. Pînă în 
aceste zile, pe luna februarie 
planul de producție s-a depă
șit cu peste 700 tone, reali- 
zîndu-se planul dc producti
vitate în proporție de 107.8 la 
sută pe abataje și de 112 la 
sută pe sector. Depășirea s-a 
realizat mai ales prin contri
buția brigăzilor conduse de 
Mihai Iszlay și Mihai Țigăie- 
ru.

Angajare unanimă 
în fata 

sarcinilor sporite
Desfășurată într-o atmosferă 

de lucru ce a devenit tot mai 
proprie acțiunilor de acest fel, 
adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii dc la 
Exploatarea minieră Dîlja a 
marcat un evident pas înainte 
pe calea îmbunătățirii și per
fecționării procesului de produc
ție. a orientării întregii activi
tăți a colectivului spre reali
zări care să fie soldate cu efi
ciență — țelul primordial ce 
stă în fața tuturor unităților 
noastre economice. Desigur ceea 
ce a imprimat adunării, dezba
terilor larg democratice din ca
drul acesteia, caracterul de lu
cru pătruns de responsabilita
te și exigență, a izvorît din cu
noașterea de către reprezentan
ții salariaților a sprijinului 
continuu acordat colectivului de 
către conducerea de partid și de 
stat, sprijin a cărui ultimă măr-

turie a constat din însăși parti
ciparea activă, la dezbateri, a 
tovarășilor Clement Ncgruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, loan Lăză- 
rescu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, 
Petru Furdui, președintele Uni
unii sindicatelor din ramura 
mine, petrol, geologie și ener
gie electrică.

Darea de seamă asupra acti
vității comitetului oamenilor 
muncii, prezentată de irig. 
Mircea Popescu, președintele 
comitetului, a scos la iveală ca 
o concluzie însușită în spirit 
critic, faptul cu în anul care a 
trecut, colectivul minei Dîlja nu 
a realizat indicatorii de plan. 
Această situație a constituit su
portul unor dezbateri vii, cri
tice, dar mai ales, al unei an
gajări unanime a salariaților a- 
vînd în frunte organizația de 
partid de a-și înzeci eforturile 
pentru ca anul 1972 să se sol
deze cu un bilanț pozitiv, pe 
măsura capacității de muncă 
și de gîndire a colectivului. Ca-

ZT fotografic reprodusă în 
[J colțul din dreapta, de 

sus, al paginei întii a zia
rului .Steagul roșu” din 4 apri
lie 1964 mi-a atras atenția în- 
tr-una din clipele mele de ră
gaz. Ea imortalizează un moment 
solemn : „Tovarășul Blaj Traian, 
președintele Comitetului executiv 
a! Sfatului popular al orașului 
Petroșani, prinde insigna dc 
„Fruntaș in gospodărirea orașe
lor" pc pieptul tovarășului Gres
kovits Emeric, pentru succesele 
frumoase dobînaite în buna gos
podărire și înfrumusețare a cir
cumscripției din care face parte"... 
Răsfoiesc colecția cu uiți cîțiva 
ani în urmă. Numărul din 29 
iunie 1956 îmi așterne în fața 
ochilor o informație de proporții 
reduse: „Cel mai harnic dintre 
colectivele minei Petrila — cel 
al sectorului III — a îndeplinit, 
primul pe exploatare cu 5 zile 
înainte de sfîrșitul lunii, sarcinile 
care ii reveneau pe cea dinții ju
mătate a anului. Animate de în
trecerea entuziastă cc se desfă
șoară in cinstea apropiatului 
Congres al partidului, brigăzile 
avînd in frunte pc minerii Banok 
Iosif, Cișlaru loan, Enachc Chi-

Cred că nu există sursă mai 
bogată și mai sinceră de inspi
rație pentru a găsi „aur cenușiu" 
cu care să ne înnobilăm efortul 
de neîntreruptă perfecționare, de 
competire continuă cu noi înși
ne, decit prospecția profundă, me
ticuloasă spre filonul gindirii și

a se asigura in acest fel progre
sul constant al societății noastre, 
adică fiind vorbo tocmai despre 
necesitatea descoperirii acelor fi
loane prețioase ce nu-ți ies in ca
le decit după îndelungi și stărui
toare prospecții, intr-o 
generală un comunist

Activitatea organizațiilor 
de partid, pe traiectoria unui 

proces neîntrerupt 
de perfecționare

inteligenței colective. Stimulate 
de documentele care vizează mo
delarea fizionomiei spirituale a 
omului nou și instaurarea în via
ța noastră a normelor eticii și e- 
chității socialiste, diferitele ma
nifestări de dată destul de recen
tă — adunările de dări de sea
mă ale organizațiilor de partid, 
adunările generale ale oameni
lor muncii ș. a. — au oferit un 
bun prilej pentru a colecta eșan- 
tioanele prețioase pe care le re
prezintă gîndireo întreprinzătoare, 
capacitatea creatoare a comuni
știlor, a tuturor oamenilor muncii, 
soluțiile pe care ei le întrevăd 
pentru a da un nou și viguros im
puls întregii lor activități.

Fiind vorba despre susținutul e- 
fort - generalizat intr-o măsura 
mai mare sou mai mică pretu
tindeni - menit să determine ne
întrerupta perfecționare a tutu
ror domeniilor de activitate spre

linie de adunare gindurilor și a 
spus simplu răspicat ; „Ca să ne 
obișnuim a trăi, gindi și acționa 
în mod comunist — așa cum ni 
se cere astăzi - trebuie înainte 
de toate să ne dezobișnuim de 
unele deprinderi mai vechi, peri
mate între care /__ ‘
formalismul, n-au adus nicioda
tă nimănui vreun folos. Dimpo
trivă ".

Nu l-am moi intilnit pe omul 
care rostise aceste cuvinte. Ob
servația lui — îndreptățită - mi-a 
rămas insă proaspătă în memo
rie. Nu de puține ori ea mi-o re
venit în gind însoțită de cileva 
întrebări : la ce deprinderi anu
me s-a referit, ce anume concret 
a avut in vedere vorbitorul rămas 
anonim atunci cind pleda pentru

Intr-o atmosferă de puternic. 
mulație și efervescență creatoare, de 
manifestare entuziastă a deplinei 
sale adeziuni față dc politica ști
ințifică a P.C.R.. tînăra generație, 
alaiuri de întregul nostru popor a- 
niverscază in acest an o jumătate 
de veac de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist, moment cardi
nal a istoriei mișcării revoluționa
re și democratice dc tineret din 
țara noastră.

Vom ciuta în cele ce urmează 
să arătăm condițiile obiective, fac
torii care au dus la acest moment, 
subliniind încă o dată că mișcarea 
revoluționară și democratică a tine
retului din România este strîns le
gată de 
rești și 
începutul

(Continuare in pag.
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riță, Rotaru loan și Laszlo Ște
fan și-au adus in mod deosebit 
aportul la acest succes".

Păi bine, m.i gîndesc eu — 
dar acesta e sectorul pe care fi 
atunci fi in ziua de azi îl condu
ce tehnicianul Ștefan Tenczler și

Să iubim

dafirii...
lot aici lucrau atît horea, țapi
narul meu, cit și maistrul miner 
Enteric Greskovits, pensionar a- 
cum. Ce-ar fi — răsare ideea — 
sa merg la hătrînul maistru „lă
sat la vatră” de doisprezece ani, 
după 30 de ani dc minerit, să 
văd cam cum iși mai amintește 
el de cei care încă muncesc sub 
pămînt. Căci nu se poale ca fos-

nistru, din copilărie ziitaș, 
lă, să nu știe firea la om, 

dacă atît de mult cunoaște pomii 
și florile, „Am băgat trandafiri 
pădureți peste tot, prin curțile 
vecinilor și mai departe... Și pomi, 
nici unul n-a avut vreunul cum
secade. Cu florile, cu pomii... un 
leu n-am luat de la nimeni... nu
mai sa-nirebați... Am simțit, așa, 
că asta-i nimic pentru mine, că 
trebuie să fac și mai mult și mai 
frumos... Cartierul ăsta al meu a 
fost ca o oglindă... Am altoit 
ntii de trandafiri, i-am sădit in 
fața blocurilor, dar i-au r 
M-am plins, ce mi-au zis ? , 
ziți-i și prindeți că cine-i 
Parcă eu pot, păi pîn-aicea, nei! 
Noi am fost din tată-n fiu tăi 
mineri, mineri, așa... Cum ii cu 
pomii, cu florile ? Am simțit ne
voia in mine și bucurie a fost 
că am „făcut la cineva ceva 
bun...”

Ați ghicit că-l am, deja, ală
turi. in grădina în pantă a casei 
lui din cartierul ! Mai Petroșani

Traian MU LI.Ell

Cu vreo doi ani in urmă, 
un tinăr profesor și — in a- 
celași timp — îndrumător al 
activității organizației U.T.C. 
din școală, ridica sus și 
tare, in cadrul unei adu
nări de partid, printre altele, 
și problema notării pătimașe 
a unor elevi, despicind cu 
minuție firul in patru, pentru 
a-și convinge (!) colegii bine
înțeles tot educatori, de efec
tul absolut și oricind nociv al 
acestui mod de a .vedea" lu
crurile. Se pornea — poate 
nu chiar tendențios — de la 
adevărul, altfel poate plauzi
bil — că mulți elevi speculea
ză, deseori, pur și simplu, no
ta, nu urmăresc însușirea in
tegrală a cunoștințelor care 
li se predau. Nu se dădeau 
exemple nominale de cadre 
didactice care-și notează ele
vii. uneori, sub limită, pentru 
a-i... obliga să muncească, în 
continuare, așa cum n-au fost 
nominalizați nici profesorii 
care găsesc oricind motive 
„Obiective" pentru a se eschi
va de la susținerea acțiunilor 
organizației de tinerel, bana- 
lizind inițiativele valoroase. 
Deși era cazul să se dea ! Cu 
toate acestea, in subînțelesuri, 
se întrevedea cile un exemplu 
și sint convins că în mai loa-

te capetele celor prezenți era 
„frămintată" cite o apropiere, 
cîte-o presupunere („Știu eu 
la cine se referă, la...") ce 
aștepta, ca o grăunță momen
tul plesnirii, să fie numită, 
pentru ca, ulterior, dacă și 
el ra lua cu vin tul. să o sus
țină și să „tragă" cu furie pe

respectivul... .care, tovarăși, 
cu regret trebuie s-o spunem, 
nu ne onorează*.

Ascultam și-mi notam, im
pasibil, cite ceva pe niște 
hirtii, cu o .cariocă" roșie. 
Mă gindeam apoi, după ce 
altcineva s-a înscris la cuvint, 
dc cc această spinoasă pro
blemă nu este amplu dezbă
tută, dc ce se recurge la sub-, 
terfugii și se evită esența — 
curmarea răului, în schimb,

la „discuții", se fac constatări 
puerile (că numele lui X a 
fost omis din șirul și-așa 
foarte lung qI evidențierilor 
.deși a dus o muncă neobosi
tă”) și se dau indicații — re
frene răsauzite și arhicunos
cute (Să fie respectată perso
nalitatea elevilor, tovarăși, a- 
acest aluat bun care... “) ? 
Și-am ieșit de acolo, in final, 
tot gindind. Gindind: cu ce 
scop sint, uneori, oferite, dă
ruite note slabe unor elevi 
buni ? Nu, adevărul nu-i a- 
cesta ! Nu pentru a-i determi
na pe elevi să învețe în con
tinuare sînt notați nemeritat 
aceștia, uneori, cu calificati
ve sub limită ! Absurd I

Dacă vreți să știți, vă spun 
cu, dar — discreție! Pentru 
că... de obicei, părinții elevi
lor buni se sperie repede, la 
cea mai mică dereglarea a 
.cotei*  știute de note ale fii
lor lor și......pac I*  cu oferta
la profesorul .intransigent' : 
.Dacă considerați că ar tre
bui să primească meditații!...“

Dacă consideră ? Păi cum. 
să nu considere ? Ce, ciubu
cul e .apanajul" doar al fri
zerilor, chelnerilor și... mane- 
chiuristclor ? Hai, să fim- se-

- rioși.'

Adrian CONDOIl
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Circulație suprapusă... Foto j Ion LEONARD
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marcațtei intre femeie-
hărbat : culori vii, de de
sene, materiale fantezi.

oarea la modă : negrul; l n 
nu de doliu, un negru dc- 
în linii simple, cu dozaje 

subtile de alb. trandafiriu, albas
tru de cer. Echilibrul sobrietății 
unei culori întunecate este rupt 
de mia detalii fanteziste : o idee 
de mined, o frinlnră de revere, 
gulerașe .„spumă"

In această primăvară vom pur
ta mantouri cu umeri mici, re
dingote cu amploare abia ghi
cita, rochii simple, ce conferă 
posibilitatea de a fi prezente ori
unde, la ori ce oră. pe ori ce 
creme, cu condiția de a li se 
schimba accesoriile. Lungimea lor 
tinde, spre regretul unora, să de
pășească genunchiul ți să ajungă 
pină la gleznă. RSmîn prezente

mrslă. Cm și efarfa 
iicolora.

In sfîrșit, pantoful, cu toc 
trai — in culori foarte în 
— ține ton unei mode ce se 
ti nară.

(.realorii noștri ,tu pregătit 1 
pentru sezonul de prun,-: ară citeva \ 

■e de modele noi. a căror prime | 
apariții în magazine este așteptată i 
:■! :i'mătoarele zile. Dintre itces- i 
:r,i r disting tricotajele și con- ț 
lec(iile din țesături din fire po- l 
’■e-iT.e texturale, confecțiile din | 
materiale cu efect de țesătură ia- 1 
< ard, din țesături tip lină duble ț 
reversibile. din țesături de mătase 
supraelastice. din materiale neși- « 
fonabile etc. J

Industria de încălțăminte ian- l 
.'roză un sortiment nou de pan- i 
to fi comozi și flexibili, remar- ) 
cîndit-se modelele realizate din ) 
piele sintetică, cu format pătrat. I

Gh. BRATESCU l 

întreaga țara într-o organizație u- 
nicâ revoluționara marxi'.t-lcninrit.> 

dnitJ «im problemele fundamro- 
1 i!e re «itnau în centrul picocn- 
p.i i.'rtr organizațiilor dc tineret — 
i ■ n-miiMii o neuitate obicuivii în 
deplină <worJ.mța cu întreaga e- 
volwțk j mi^'ini miincnorețu din 
acea* *ta  perioad.i. Mâoirile represi
ve ale regimului burghcxo-ntoșirreM: 
uuirept.uc împotriva mișcării Jrevo- 
luționare, care au afectat in egală 
i’-ixnr.n și organizațiile de imerer, 
'’nația organizatorica diferită de la 

o reriiinc la alta ci» particula 
ruațil. si triaturile «le specifice 

in care se alia mișcarea revolu
ționară de tinerei și-au pns am
prentele asupra căilor și metodelor 
dr realizare a acestor obiective In 
•im Ici dc condiții crearea organiza
ției comuniste de tineret din pa
tria noastră a reprezentat rezult a- 
tul unui proces complex, mai în
delungat.

de materiale 
confecționate

Soluția de compromit a acestei 
linii pare a It combinarea ele
mentelor vestimentare din diver
se mode anterioare, „modei viza
te", „stilizate'": un buzunar cu 
clapă pe o rochie romantică, e- 
poleți din dantelă, sau pe danielă.

Moda --ioleitței. a coa-boylor, 
cea care lezează unde convenien
țe dispare, ca și „moda bunici
lor^. Omului activ. de astăzi, i 
se propun rochii, haine care ur
măresc linia corpului, care pun 
in evidența desenele curbe.

Tendința modei de a desființa 
diferentele intre vestmintele se-

Pentru a înțelege mai bine și a 
avea o imagine mai clară asupra 
complexității acestui proces, este ne
cesar să arătăm de la început că, 
din punct de vedere organizatoric 
mișcai ea revoluționară de tineret 
era alcătuită, la sfîrșitu! celui de al 
doilea deceniu al secolului al XX- 
'•a, din Mișcarea Tineretului Socia
list din vechea Românie, Uniunea 
Finerctuliri Muncitor din Ardeal ți 
Banat (constituită la Congresul din 
inii 1920). Uniunea Tineretului So
cialist din Bucovina (constituită la 
Congresul din septembrie 1920). 
Rolul coordonator al acestei mișcări 
a revenit in ntoj obiectiv. Comite
tului Central al Mișcării Tineretu
lui Socialist care mijlocea o strînsă 
legătură între toate aceste organi
zații cu caracter regional, mobili- 
zîndu-le la o scrie de acțiuni pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
tineretului și militind neobosit pen
tru crearea, unei organizații revolu
ționare unice.

Apariția pe arena vieții politice 
romanești, in mai 1921, a Parti
dului Comunist Român — detașa
mentul de avangardă a) clasei mun
citoare — a constituit un eveni
ment de covirșitoare însemnătate 
istorică pentru mișcarea muncito
rească. pentru destinele poporului 
român. Acest moment a ridicat pe 
o treaptă superioară lupta revolu
ționară din țara noastră, dînd un 
puternic avînt procesului de 'cla
rificare ideologică și politică a miș
cării noastre muncitorești.

Crearea partidului de tip nou, 
marxist-leninist. a marcat în același 
timp o cotitură radicală și în miș- 

• aira revoluționară și democratică 
dc tineret din JLominia, avmd o 
mfltwnță horărnoare asupra dezvol
tării și desfășurării ei ulterioare, a 

I »i •. *
nnâ. comtmi'tâ.

Partidul comunul a acordat o 
atenție dco<-hită bazei sale de ca
dre, prcncupindu-țe îndeaproape de 
formarea și educarea tineretului în 
spoitul principiilor << muniție, de a- 
tragerc și antrenarea acestuia la c- 
roi.a luptă pentru înfăptuirea nobi
lelor sale idealuri.

In perioada imediat următoare 
( ongrmdni 1 al P.C.R. in pofida 
intețirii prigoanei împotriva mișcă
rii comuniste, mișcarea revoluționară 

< ii i i m i u.t.c.
moment de răscruce 

în istoria mișcării 
revoluționare și democratice 

de tineret
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■

de tineret a înregistrat însemnați 
pași înainte.

Sub conducerea noului Comitet 
Central provizoriu, constituit în 
vara anului 1921 din Lucrețiu Pă- 
irășcanu, N. Popescu-Doreanu ți 
Ștefan Teodorescu, cu sprijinul per
manent al comuniștilor, masa tine
retului revoluționar in frunte cu e- 
Jementele cele mai devotate, a tre
cut cu perseverență și fermitate la 
acțiuni hotărîic. menite să ducă la 
refacerea organizațiilor slăbite sau 
desființate de teroare, la crearea or
ganizației unice.

Făurirea organizației revoluționa
re de tineret din România, începe 
din a doua jumătate a anului 1921, 

să e manifeste cu tot mai multa 
insistența. Curentul de unificare din 
mișcarea revoluționară de tineret, 
ei a in acel moment deosebit de 
pi irrnic ți favorabil, majoritatea 
<■ v ițitoarr a membrilor organiza- 
pilor, în congrese, conferințe «au 
im urniri, în terenri, moțiuni sau 
apeluri ți-a exprimat de fiecare da
ta adeziunea șt voința nestrămutată, 
de a aqiona in acest sens.

f onștienți că puterea noastrii e 
alia în unitatea de interese și de 
vmnță — menționa apelul Comite
tului Executiv al U.T.M. din Ar
deal și Banat, adresat încă din pri
măvara anului 1921 organizației de 
tineret din vechea Românie — tre- 

buic să ne stringent nodurile și să 
înglobăm pe toți tinerii muncitori 
din România într-o asemenea or
ganizație, care blind Ia baza lup
tei de clasă neîmpăcate, să ajute 
la eliberarea proletariatului, să facă 
educația tinerilor muncitori pentru 
noua societate".

Conducerile centrale ale celor trei 
organizații unite prin comunitatea 
de interese au inccput, din acest 
moment, să mențină sub diferite 
forme, o permanentă și strînsă le
gătură între ele. informîndu-se și 
consultîndu-se reciproc asupra liniei 
de conduită ce trebuie s-o urmeze 
in realizarea acestui deziderat ma

jor al mișcării revoluționare și de
mocratice de tineret din țara noas
tră O contribuție deosebită a a- 
dn< în acest vns ziarul „Tineretul 
Sociali»'*.  rigan al mișcării Tinern- 
tTih’i Socialist dm Rumania, reapă
rut la 28 august 1921. după o sus
pendare a apariției -ale timp de 
aproape 6 luni.

încercările de convocare a con- 
tresttliii general de unificare, ce tre
buia să consfințească crearea orga
nizației revoluționare unice, erau 
>nsâ sistematic boicotate de autori
tățile siguranței.

In cele din urmă, se reușește to
tuși convocarea pentru luna martie

1922 a unei conferințe generale a 
tineretului socialist.

Intr-o atmosferă sărbătorească, de 
puternic entuziasm, s-au deschis in 
capitală la 19 manie 1922 lucrările 
conferinței generale a tineretului 
socialist care au reunir pentru pri
ma dată in istoria mișcării revo
luționare de tineret, reprezentanți ai 
19 organizații din întreaga țară.

Rapoartele Comitetului Central 
provizoriu, ale delegaților secțiuni
lor, rezoluțiile și hotăririlc adopta
te, au reliefat succesele obținute de 
mișcarea revoluționară și democra
tică de tineret după primul război 
mondial, în direcția de7.voltării și
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maturizării talc. Delegații la con
ferința au etnii cu insistența înfăp
tuirea cir mai repede cu puiinvi a 
unificării. Conferința general) a ti
neretului socialist n marcat prin na
tura hotărîrilor adoptate o cotitu
ră radicală în istoria mișcării re
voluționare de tinervi din țața noas
tră, punctul de plecare în opera 
de întemeiere a acesteia pe baze 
revi'iiționare, comuniste. Rezultai 
a) mici activități intense, perseve
rente și neobosit-, desfășurată vre
me de peste cinci ani de o -<rie 
de activiști de frunte <a Elena Fi- 
hpovii i, Lucrețiu Pâtrăscanu. \ Po- 
rercu-Doreanu. Ghcorgnc Suina. A- 

xandru Buican. Ștefan Teodorescu 
și mulți alții, conferința din mar
tie 1922 a pus bazele ideologice și 
organizatorice ale g.ini/.tțici re
voluționare marxist leniniste de ti
neret. a marejr in același timp — 
după cum apreciază maior ii atea do
cumentelor vremii ..iticeputul u- 
nilnării definitive ,i mișcării de ti
nner clin România". Activitatea ul- 
i'noară a mișcării revoluționare do 
tineret, dcsfășuraiă sub conducerea 
și îndrumarea partidului comunist, 
dcmonsi rează conținutul revoluțio
nar marsi-.t-leninist imprimat orga
nizațiilor dc tineret din România
de ( onfcrințzi generală a tineretului 
socialist din martie 1922 . Comu
nismul ca țel si ca principiu a 
călătrzit pe conducătorii cit și pe
membrii Uniunii Tineretului Socia
li'! — aprecia ..Tineretul Sociafisi" 
in mimării) din 1 mai 1924. Mani
festările, atu in in runiri cit $i m 
gazete, au fost însuflețite totdeauna 
de spiritul comunist"

Numărul de 1 Mai 1924 al zia
rului .. Tineretul Socialist" — micul 
ziar comunist care a apărut b acea 
dată — anunța în mod oficial afi
lierea Uniunii Tîneretului So- .- hi 
Ia Internaționala Comunistă a Ti
neretului și adoptarea denumirii 
care corespundea pe deplin conți
nutului activității sale — Uniunea 
Tineretului Comunist.

Timp de două decenii, tinerii <r- 
muniști înfruntind plutoanele de c- 
xecuție, aveau să se situeze alăryri 
dc întreaga noastră clasă muncitoa
re. de toate forțele democratice ți 
progresiste ale societății, in lupta 
grea, plină de sacrificii împo’fiva 
exploatării omului de către om. pen
tru drepturi și libertăți democra-

ASIGURAREA SECURITĂȚII LOCURILOR DE MUNCĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR - 
sarcină principală a comisiilor tehnice de la unitățile Centralei cărbunelui

In cadrul unităților Centralei 
cărbunelui Petroșani sint consti
tuite, cu scopul de a veghea la 
combaterea și Înlăturarea incen
diilor, un număr însemnat de 
comisii tehnice p.c.i. in care 
sint cooptați ingineri, tehnicieni 
și maiștri eu o bogată experien
ță, desfășurind o activitate sus
ținută și permanentă. Membrii 
acestor comisii sint repartizați 
pe sectoare, răspund direct și 
nemijlocit de asigurarea tuturor 
condițiilor de luptă pe linia 
prevenirii incendiilor.

l-a întocmirea planurilor de 
măsuri, comisiile din cadrul ex
ploatărilor miniere și celorlalte 
obiective au urmărit să înscrie 
pe agenda de lucru sarcini efi
ciente. concrete, care sâ asigu
re în final securitatea tuturor 
locurilor de muncă împotriva 
incendiilor. urmărindu-se în 
special dacă instalațiile electrice 
dc lumină și forță se exploa
tează conform normelor în vi
goare : dacă agregatele și insta
lațiile tehnologice de produc
ție se exploatează normal, fără 
a pune în pericol de exploz.ie 
ssu de incendii instalația pro- 
priu-zisă sau instalațiile vecine: 
dacă acestea sînt reparate și re
vizuite în termenele fixate în 
planul de reparație : dacă insta
te'iile de stingere a incendiilor, 
hidranții de incendiu etc. sînt 
verificate periodic și sint dota
te cu toate cele necesare pen
tru o funcționare normală : dacă 
este organizată corespunzător 
paza contra incendiilor la țoa
le locurile de muncă ale sec

țiilor. prin organizarea echipe
lor p.c.i. și instruirea acestora 
ca și dotarea corespunzătoare 
cu materialele p.c.i, a locurilor 
de muncă și dacă acestea sînt 
în stare de funcționare : instru
irea tuturor muncitorilor pe li
nie de p.c.i. : dacă se respectă 
regimul general de pază contra 
incendiilor de către toți anga
jat ii ; dacă se respectă și se 
aplică prevederile instrucțiuni
lor pe ramură.

Paralel cu problematica rele
vată mai sus, comisiile tehni
ce p.c.i. au ținut cont, atît cu 
ocazia controalelor pe care 
le-au efectuat cit și Ia întocmi
rea planului de măsuri, de pre
vederile și sarcinile trasate în 
planul de măsuri elaborat de 
comisia tehnică p.c.i. coordona
toare de la nivelul Centralei. O 
măsură importantă pe care și-au 
înscris-o majoritatea comisiilor 
pe agenda activității lor a fost 
și propaganda de prevenire și 
stingere a incendiilor. In aceas
tă direcție se poate spune că 
comisiile au prevăzut sarcini 
mai bune — diversificînd for
mele muncii de propagandă — 
care să dea cele mai bune re
zultate.

Se poate afirma că planurile 
de măsuri din ultima perioadă 
sînt mai bine întocmite și se 
prevăd în ele sarcini concrete, 
judicios stabilite pentru ca ele 
să aibă o eficiență sporită incit 
la unitățile C.C.P. din Valea 
Jiului să nu se producă nici un 
incendiu.

Creșterea răspunderii personale — 
criteriu esențial în asigurarea 

bunei desfășurări a activității p.c.i.
In cadrul majorității unită

ților aparținînd Centralei căr
bunelui Petroșani, concomitent 
cu îndeplinirea indicatorilor de 
plan, s-au obținut rezultate me
ritorii și pe linia pazei contra 
incendiilor. Importanța acestor 
rezultate nu privește însă nu
mai aria activității de p.c.i. 
Buna desfășurare a acesteia se 
repercutează pozitiv asupra în
suși a îndeplinirii planului de 
producție, deoarece. înlălurln- 
du-se cauzele care ar duce la 
izbucnirea de incendii, se înlă

tură pe deoparte pagubele ma
teriale ce ar putea fi provoca
te de acestea, precum și între
ruperea pe o anumită perioadă 
de timp a producției care ar 
putea duce astfel chiar la com
promiterea îndeplinirii sarcini
lor de plan, deci la pagube 
pentru economia națională.

Factorii care au condiționat 
obținerea unor succese merito
rii pe linia pazei contra incen
diilor, firește, se identifică cu 
activitatea susținută, exigentă 
a comisiei tehnice coordonatoa

re de la nivelul Centralei, con
ducerilor exploatărilor și sectoa
relor miniere, atelierelor, prepa- 
rațiilor ele., comisiilor tehnice 
și comandanților de formații ci
vile de pompieri de la toate 
celelalte unități din cadrul 
C.C.P. Toți acești factori de răs
pundere au înțeles foarte bine 
că eforturile depuse de ei nu-și 
vor atinge deplina eficiență, 
dacă la desfășurarea activității 
de p.c.i. nu va fi .atras fiecare 
salariat, fiecare om al muncii. 
Adesta este un aspect foarte 
important al problemei în dis
cuție și decj ca atare se impu
ne ca eforturile tuturor sala
riat ilor să fie conjugate cu 
creșterea conștiinței lor politice, 
respectarea de către fiecare a

In atenția comisiilor tehnice
In scopul înlăturării la timp 

a tuturor cauzelor de incendiu 
in secțiile, atelierele, depozite
le magaziile etc. din unitatea 
în care vă desfășurați activita
tea. puneți accent pe :

• executarea unui control de 
calitate și amănunțit, cel puțin 
o dată pe trimestru, luînd mă
suri pe loc pentru înlăturarea 
neregulilor constatate;

• întocmirea, afișarea și pre
lucrarea cu toți salariații a re
gulilor de prevenire a incendi

ilor specifice locurilor dc mun
că ;

• asigurarea întreținerii în 
perfectă stare de funcționare a 
utilajelor și instalațiilor de stin
gere a incendiilor ;

tivițății de 
propagandă p.c.i., folosindu-se 
în acest scop forme și mijloace 
cit mai eficace ;

© asigurarea participării tu
turor membrilor din formațiile 
civile de pompieri Ia ședințele 
dc pregătire.

— Eu am depus 500 lei Ia C.E.C., tu ?
— Eu atn .îmbunătățit" o chitanță cu 800 lei 

pentru neglijență pe linia P.C.I.
Desen de I. LICIU
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REGULI GENERALE 
pentru atelierele de toate felurile

IN ACTIVITATEA DE ATELIER DE LA TOATE MINELE, PREPAR AȚII LE DE CĂR
BUNE ȘI CELELALTE UNITĂȚI DIN CADRUL CENTRALEI CĂRBUNELUI TREBUIE 
ÎNDEPLINITE CU STRICTEȚE URMĂTOARELE REGULI GENERALE :

• amplasarea tuturor uti
lajelor in atelier se va face 
astfel ca să se asigure spați
ile libere, fără a stinjenii e- 
ventuala intervenție necesa
ră în caz. de incendiu :

< ungerea părților mobile 
ale mașinilor se va face du
pă ce acestea au fost oprite și 
numai cu lubrifianți stabi
liți pentru mașină și piesele 
respective. Eventualele scur
geri ale materialelor dc un
gere vor fi înlăturate și colec
tate in vase metalice prevă
zute cu capac ;
• la executarea operațiu

nilor de curățire cu petrol a 
mașinilor sau a pieselor com
ponente ale acestora se va 
înlătura orice sursă de foc 
deschis care ar putea pro
voca aprinderea petrolului. 
Se va întrerupe curentul e- 
lectric de la tabloul dc ali
mentare. Este interzisă folo
sirea benzinei la curățire ;
• se interzice tratarea cu

relelor de transmisie cu calo- 
fonice. Instalarea lor se va 
face manual, in așa fel in
cit să nu patineze pe șaibe ;
• mașinile-unelte și utila

jele acționate electric vor fi 
exploatate numai in limita 
sarcinilor de funcționare nor
mală a acestora, suprasolici
tarea lor nefiind permisă ;
• părțile metalice ale tna- 

șinilor-unelte și ale utilajelor 
vor fi legate la pămint, prin 
instalații dimensionate con
form normelor in vigoare ;
• toate mașinile vor fi re

vizuite cu regularitate la ter
menele prevăzute in cărțile 
tehnice respective. In cazul 
cind astfel de indicații lip
sesc, ele vor fi totuși stabi
lite de către tehnicieni cont- 
petenți;

<| instalațiile pentru ilu
minatul și încălzirea atelie
relor vor fi executate potri
vit normelor în vigoare, în 
funcție de categoria de peri
col pe care il prezintă pro
cesul tehnologic ce se desfă
șoară in atelierul respectiv ;

< încăperile unde la cură-

țirca mașinilor, utilajelor și 
pieselor se folosesc cîrpe. 
cilți sau alte materiale com
bustibile. acestea vor fi păs
trate iar după folosire colec
tate in lăzi metalice prevă
zute cu capace de închidere.

REGULI SPECIFICE LO
CULUI 1)E MUNCA :

La terminarea lucrului, sa
lariații vor părăsi atelierul 
numai după efectuarea ur
mătoarelor operațiuni :

— oprirea tuturor mașini
lor și utilajelor ;

— deconectarea din prize 
a tuturor aparatelor electri
ce, portabile racordate la ca
bluri :

— deconectarea întregii in
stalații dc forță și lumină de 
la tabloul principal ;

— curățirea locului de 
muncă și in special a mo
toarelor <le acționare ;

— evacuarea deșeurilor e- 
xistente din atelier ;

— stingerea focurilor.
Noilor angajați, înainte de 

începerea lucrului in sector 
sau atelier, li se va face in
structaj p.c.i. specific locu
lui de muncă.

Maistrul din sector, la ter
minarea lucrului, va controla 
întregul sector sau atelier 
dacă s-au luat măsurile co
respunzătoare pe linie de 
p.c.i.

SI INTERZICE !
• folosirea in stare defec

tă a instalațiilor și aparate
lor consumatoare de energie 
electrică, de orice fel ;
• încărcarea întrerupătoa

relor și prizelor peste sarci
na indicată ;
• suspendarea corpurilor 

de iluminat direct de con
ducătorii de alimentare :

Q agățarea sau introduce
rea pe și in interiorul pa
nourilor a nișelor, tablouri
lor electrice etc., a obiecte
lor și materialelor de orice 
fel :

• utilizarea lămpilor mo
bile dc control alimentate la 
o tensiune mai ntare dc 24 
V ;
• executarea de lucrări 

de întreținere și reparații ale 
instalațiilor electrice de că
tre personalul necalificat și 
neautorizat ;
• folosirea abajururilor de 

hîrtie sau din alte materiale 
combustibile, la corpuri de 
iluminat ;
• îmbunătățirea radiatoa

relor, reșourilor etc in încă
peri unde sint depozitate sau 
se prelucrează materiale in
flamabile sau explozive ;
• folosirea legăturilor pro

vizorii, prin introducerea 
conductorilor electrici direct 
in priză (reșouri, fiare de 
călcat, grătare, ciocane de li
pit etc.) fără aplicarea mă
surilor de izolare față de e- 
lementele combustibile din 
încăperi ;
• executarea lucrărilor 

de sudură in preajma clădi
rilor, materialelor combusti
bile sau in încăperi cu peri
col de incendiu, fără luarea 
măsurilor corespunzătoare de 
prevenire a incendiilor :
• blocarea căilor de acces 

interioare și exterioare cu 
diferite materiale ;
• blocarea cu diferite ma

teriale a utilajelor și dispo
zitivelor inițiale de stingere 
a incendiilor (stingătoare ele.) 
sau a căilor de acces către 
acestea ;
• folosirea materialelor i- 

nițiale de stingere a incen
diilor de la posturile de in
cendiu, in alte scopuri de- 
cit cele destinate ;
• fumatul in ateliere de 

timplărie. garaje, depozite, 
magazii sau in alte locuri 
unde sint interdicții in acest 
sens ;

Q folosirea sistemelor de 
încălzire in stare defectă, 
sau lăsarea lor (sobelor, re
șourilor, radiatoarelor etc.) in 
funcțiune fără supraveghere.
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legalității socialiste, indiferent 
de locul ce-1 ocupă in întreprin
dere. Condiția primordială este 
ca fiecare salariat să lupte cu 
hotărîre fermă pentru obținerea 
bunelor rezultate pe linia pazei 
contra incendiilor 1

In esență, activitatea de pază 
contra incendiilor are un carac
ter patriotic, politic — apăra
rea avutului obștesc și perso
nal, a vieții oamenilor. Bineîn
țeles că responsabilitățile sînt 
strict delimitate. A crede însă 
că de paza contra incendiilor se 
ocupă doar pompierii ar fi 
complet greșit, dăunător. Fieca
re om al muncii este dator să 
respecte legalitatea socialistă 
iar în acest sens el are înda
toriri și pe linia pazei contra 
incendiilor. De altfel, actele 
normative în vigoare stipulează 
dar această obligație. Iată nu
mai un exemplu : Decretul 
102/1963 prevede : „Pentru apă
rarea împotriva incendiilor, toți 
cetățenii Republicii Socialiste 
România, capabili dc muncă, au 
îndatorirea patriotică dc a 
participa la prevenirea și stin
gerea incendiilor cu mijloacele 
pc care le au Ia îndemină".

Comisiile tehnice p.c.i. din 
cadrul unităților și obiectivelor 
Centralei cărbunelui, au pus, 
de fiecare dată, în centrul acti
vității lor desfășurarea unei 
munci educative continue, vii, 
atractive, folosind forme și 
mijloace eficiente ale muncii de 
propagandă, menite să apere și 
să consolideze avutul obștesc.

In acest context iese preg
nant în evidență importanța ce 
trebuie să i se acorde pazei con
tra incendiilor, rolul deosebit 
ce-1 joacă comisiile •.clinice 
p.c.i. de la exploatările miniere. 
ICvidcnțiem, pentru modul cum 
și-au îndeplinit atribuțiile, co
misiile tehnice p.c.i. de la rnine-

le Petrila, Lonea, Aninoasa, Lu- 
peni precum și formațiile civile 
de pompieri de la aceste ex
ploatări, care permanent ve
ghează la respectarea r.ormeJor 
de prevenire a incendiilor.

In concluzie, se poate afirma 
că prin creșterea răspunderii 
personale a fiecărui salariat Ia 
locul lui de muncă, a tiecârui 
cetățean, prin stricta respectare 
a legalității socialiste, înțele
gerea sensului patriotic, politic 
al apărării și consolidării avu
tului obștesc — se asigură pe 
deplin succesul și în viitor in 
activitatea dc pază contra in
cendiilor. Descoperirea și înlă
turarea din timp a tuturor ne
regulilor, a tuturor cauzelor care 
ar putea genera incendii — iată 
sarcina și îndatorirea de că
petenie a tuturor comisiilor 
tehnice p.c.i. și formațiilor civile 
de pompieri, a tuturor salaria- 
ților !

Defecțiunilor electrice 
să li se întrerupă... circuitul !

Folosirca instalațiilor electrice 
fără respectarea normelor teh
nice specifice și a măsurilor de 
prevenire are, dc cele mai mul
te ori, drept consecință produ
cerea dc incendii distrugătoare 
soldate cu pierderi de bunuri 
materiale importante. Pagubele 
sint și mai mari, dacă luăm în 
considerare în acest caz și în
treruperile ce au loc în proce
sul tehnologic, imposibilitatea 
îndeplinirii la termen a sarci
nilor de plan dc către sectorul, 
atelierul, unitatea și colectivul 
de muncă în cauză.

Practica a dovedit că incen
diile provocate dc instalațiile 
electrice de forță și de lumină 
apar mai frecvent în ateliere, 
magazii și depozite, la grupuri
le sociale. Dintre cauzele cure 
favorizează această categorie de 
incendii enumerăm : exploatarea 
necorespunzătoare a instalațiilor 
interioare, nevcrificarea lor la 
timp și ele calitate, improviza
țiile dc orice tel, manipularea 
neglijentă sau nccompctcnlă a 
unor mașini și agregate, neres- 
pcctarca actelor normative în 
vigoare referitoare la proiecta
rea și montarea instalațiilor e- 
lectrice etc.

Din statistică rezultă că foar
te multe incendii au izbucnit 
ca urmare a neglijenței sau 
defecțiunilor apărute in circu
itul electric. Grav este faptul 
că unele incendii sînt urmarea 
unor neglijențe condamnabile

manifestate prin exploatarea a- 
buzivă și nerațională a unor a- 
parate electrice, prin executarea 
de improvizații sau prin uita
rea în priză, sub tensiune, a 
unor aparate electrice.

.Xnalizînd condițiile în care 
au izbucnit incendiile, cauzele 
care pot duce la izbucnirea de 
noi incendii se poate trage o 
singură concluzie și anume că 
la amenajarea și exploatarea 
instalațiilor electrice nu se res
pectă cu strictețe toate norme
le tehnice specifice și regulile 
prevăzute de instrucțiunile de 
prevenire emise de Ministerul 
Minelor. Petrolului și Geologiei 
sub nr. 819/1968.

Comisiile tehnice p.c.i. — că
rora Ic revin mari obligații pe 
linia înlăturării cauzelor de in
cendii — trebuie să se ocupe 
|x:rmanent de verificarea stă
rii instalațiilor și aparatelor e- 
lectrice, trebuie să antreneze și 
mai ales să tragă Iu răspunde
re personalul de întreținere a 
instalațiilor electrice pentru a-I 
determina să înlăture la timp 
defecțiunile ce pot apare în in
stalații. Regretabil este faptul 
că unele din aceste comisii teh
nice p.c.i,_ ca cele de la Exploa
tarea minieră Uricani. IVepara 
ția cărbunelui Coroești, au aș
teptat să vină organele de con
trol ale M.A.I. să tragă la răs
pundere pe .ei care în sectorul 
în cari Iși desf-'ș > iră i fivi’atea 
nu iau măsuri de remediere a

deficiențelor de domeniul ex
ploatării instalațiilor electrice 
în conformitate cu regulile p.c.i. 
Față de această situație organe
le de control au fost nevoite 
să ia măsuri conform H.C.M. 
2285/1969 de amendare a elec
tricienilor Gheorghe Dobircea- 
nu, Constantin Udrescu. Ion U- 
drescu de la E.M. Uricani, 
maiștrii Mihai Călugăru și Du
mitru Burchel. de la P'reparația 
Coroești. mecanicii Florian Căl- 
dăraru, loan Hoalgă, Dumitru 
Vascu, de la E.M. Uricani și 
alții care, conform art. 1. punc
tul 31. din H.C.M. dc mai sus, 
au achitai pe loc o amendă de 
50 lei pentru neglijențele de 
care au dat dovadă. Este bine 
de reținut de către toți electri
cienii, maiștrii, tehnicienii care 
răspund de exploatarea instala
țiilor și agregatelor electrice că 
sancțiunile ce se aplică au un 
scop educativ și că mult mai 
grave vor fi consecințele ce vor 
decurge în cazul izbucnirii unor 
incendii din asemenea neglijen
te.

REȚINEȚI DEC11 Pompterii 
angajați din formațiile civile de 
pompieri din exploatările mi
niere care execută serviciul de 
rond, au ca primă obligație de 
serviciu și ca datorie patriotică 
aceea de a controla locurile de 
muncă ziua și noaptea, să sesi
zeze la timp toate încălcările 
normelor p.c.i. Numai în acest 
fel se poate considera că își face 
fiecare datoria așa cum tre
buie.

Înlăturarea cauzelor de incen
diu de natura celor amintite 
depinde de atenția pe care o a- 
cordă atît factorii de conducere, 
cei ce manipulează sau folosesc 
instalațiile sau aparatele elec
trice. cît și personalul ce se 
ocupă de prevenirea incendiilor 
— comisiile tehnice și forma
țiile de pompieri.

Tocmai dc aceea se cer con
jugale toate eforturile și întrea
ga atenție a acestora spre eli
minarea tuturor deficicnțeiOF 
și cauzelor ce duc la apariția 
scurtcircuitelor, supraîncălzirilor 
și altor defecțiuni declanșatoare 
de incendii.

Este necesar ca toți cei in
teresați, de la unitățile C.C.P., 
să tragă concluziile ce se impun 
asupra consecințelor pe care |e 
pot avea astfel de incendii, 
consecințe de care bineînțeles că 
se fac în prunul nnd vinovați.
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Forum înalt al perfecționării
conferință pe țorâ a 
conducere vo a6si 

subordonate oceitvi 
ol concretirârii moi grobni- 
O tuturor măsurilor corp »o

Cornel d
ținut cu tot dinadinsul să focă 
o dovadă contrarie. In conse
cință. o ccostct pe M N. cote, 
oro însoții de două femei și 
fără nici un motiv, a început 
să-l lovească. Așa, ca să se 
știe cine-i el ’

Și intr-odevoi. pină Io uimă 
s-a știut cbioT ! ’
• •e. lor. pentru co evenimentul ■ 
să nu fie uitat cu uno eu două | 
J C., va hebui pentru v 
să-și treacă în outob>ogn 
încă un an și sase luni închi
soare.

I

u, pină Io urmă l 
și judecata- I

JOI 17 II URI ARII

mergem

'idcre.t Conferinței pe 
j ■ adrelor de condu- 

mtreprinderi și 
deMica publicitate

i vtximi x 11
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rînd, oș vedea menirea dezbate
rilor cate vot avea loc in stabilirea 
„drumului optim", ca «o spun așa 
căite disciplinizarea întregului co- 
lect’v. de Io miner pmâ Io preșe
dintele comitetului oomerulot 
muncii, pentru ca fiecare om al 
minei să-și facă cu cinste datoria 
pe care o are. Apoi, nu in ulti
mul tind. trebuie găsite soluții 
perfecționate in ceea ce privește 
coinletesareo soloriațilot in rea- 
liioreo intocmai si la timp a sar
cinilor de plan, in respectarea 
(luxului tehnologic, a normelor 
departamentale de protecție a 
muncii. Căci, in stadiul prezent ol 
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la nivelul e- 
ngcnțelot de azi, liecare colectiv 
trebuie sâ dovedească omogeni
tate, disciplină, o atașare cu 
trup și suflet fața dc planul încre
dințat spre îndeplinire de către 
partidul și statul nostru."

Conferința care se deschide os- 
tăzi — episod mcmorobil al evolu
ției continuu ascendente o econo
miei noostre socialiste — va con
stitui, prin hotăririle și învățămin
tele ei. un salt marcant pe dru
mul însușirii și ol asimilării de 
substanță a aezideroteloi majore 
ridicate de partid privind perfec
ționarea neîntreruptă o organiză
rii, planificării și conducerii 
conomiei, creșteiea eficienței 
cesteio sub toate loturile.

Ing, Nicoloe Bădica, 
ral U.E.I Petroșani :

„Fără doar ți poate 
ceasta eonh 
drotor de conducere i 
prinderile și cenlrolelo 
ale șl de con 
bale aspecte 
actualitate,
ionței munc-i do conducere, a- 

dinciroo democrației în activitatea 
tuturor unităților socialiste. Se vor 
putea frage învățăminte prețioa
se legate de urcarea pe noi liep- 
te - mai ales calitative - a ac
tivității economice. Ș . u siguran 
ță, va ciește rolul conducător si 
mobilizator ol organizațiilor de 
partid in fiecare unitate, la fie
care loc de muncă. Cc aș vrt*o.  
personal, să se dezbată cu mul
tă răspundere ? Prezintă impor- 
lonță deosebită, aș zice, relația 
centrală - întreprindere, să se ți
nă, meri mult decit pină acum, 
teama de distanță și de poziția 
geografică a fiecărei unități, pen
tru evitarea oricăror transporturi 
încrucișate, care vo atrage după si
ne necesitatea măririi competen
țelor întreprinderii situate Io dis
tanțe apreciabile față de centra
lă..."

Ing Nicolae Nicorici, directorul 
F M. Uricani :

„In primul rind, găsesc că rostul 
major al actualei conferințe, este 
găsirea celor mai bune soluții ca 
întreaga capacitate umană și teh
nică a unității sâ fie folosită din 
plin, cum or fi in cozul nostru e- 
feclivul, linia de front și dotoiea 
de care dispunem. In al doilea

le-

:6 la o- 
lință pe țo’ă o ca- 

jin intre- 
Industri- 

trucții se vor dez- 
l"ogentc, de mare 

privind sporirco efi- 
muncri do conducere.

nice 
ducă la creșterea eficienței eco
nomice".

Ing. Rodica Totulici, diieclocre 
a F.F.A. „Viscozo' Lupeni •

.Desigur, la conleimtă partici
parea va fî consistentă, nu toți 
vor putea lua cuvintul, doi. cu 
s qu onță. toți vor avea dc învă
țat. După părerea mea ar fi util 
să se aducă in dezbatere pro
blema perfecționării $.sternului de 
oprovirionore tehnico-moterială a 
întreprinderii, să se stabilească 
măsuri mai severe pentru respec
tarea legii contractelor de către 
furnizori. Fac această precizare 
gindindU'mă îndeosebi la cozul 
fabricii noostre. In ceea ce pri
vește relația întreprindere - cen- 
f ală. optăm pentru o creștere a 
competenței întreprinderii in sfera 
tratării directe cu coordonatorii 
de balanțe a problemelor de con
tractare a materiilor prime, a mo 
teriolelor și a pieselor de schimb 
ele. Poale or fi momentul să se 
acorde moi multă Independență 
întreprinderii. comitetul oame
nilor muncii să dispună de atri
buții moi largi, sub latura con
centrării indicatorilor de pion Ni
meni nu poate să știe moi bine 
decit noi modalitățile propice de 
încadrare in cifra de productivi
tate și în producția globală, noi 
cunooștem cel moi bine foițele și 
mijloacele de producție ole intre-

18.35
• .1 dc •■.ir..,1». |6,CO Radiojur 18,55 Muzică ușoară cu forma-
nal; 16.30 Mmrică populară; ția ( urnei Popeu
17.CO Antena tineretului; 18,00 19.20 1 OCl <ic cri.
Orele scrii; 20.05 Zece rmlidii 19.30 Telejurnal.
preferate; 20.40 I j mir rofon, 20,15 Fincrii despre ei înțiți...
Ioana Radu, 21.00 RcGua șla
gărelor; 21,10 Bijuterii muzicale;

21,C0 Pagini de umoi :
Chaplin

Charlie

21.45 Din lirica populara — 21,40 Mai aveți o initrebare 2
melodii și versuri; 22.CO Radio 22.20 Gintă Nicoletta.
jurnal; 22.30 Concert de -earn; 22.30 . 24 dc ore"

.....ii Eh
iic înmâna de lim
bi. 1866); 1673 — 

Moliere (.Iran Baptiste 
Poquelin) (n. 1622); 1600 
Giordano Bruno a |<. i ars pe 
mg dc către inchiziție (n. 1MR).

Pronoexores
rafie, I

I
I
Ide efectul 

i două rin- 
c Gbeorghe, 

din Lupeni. o fi croruț proba- I 
bil că totul e un simplu joc : . 
cl comite infracțiunea ți clțll I 
se prefac că-l pedepsesc. Așo ■ 
câ, a moi săvirșit uno. A furat I 
din locuința lui M P. moi mul- ■ 
le obiecte de îmbrăcâminte. | 
De rindul cccrta. jocul, nu nu- ■ 
mai ca s-a terminat, dor s-o | 
compl ect râu de lot. Pe lingă I 
pedeapsa de 1 an închisoare, | 
primită pentru această ultimă 
isprava, acum, va trebui să e- 
xrocute și celelolte două, de ca
re scăpase. Cu olte cuvinte, in 
total exod 2 ani și 6 luni.

CASA DE ( UI TUR A 
PETROȘANI. In cadrul cabine 
tului juridic, sala miră, la ol,i 
17 - EXPUNEREA; Proprie 
taica socialistă temelia pru

tului economic și social.

I 
I 
I

• nde I II și 111; IONIA
7 Nuiembrit: I lltima drago! 
Minerul ; Sunetul muz ir ii 
I II. ANINOASA : 
mir/i.ii: VULCAN: .

numărul; PĂROȘI NI;
Hoțul dc picrVui. II PI NI
I uit la al :
l Rit ANI

<> agerea

Prozento spro vînzare. 
righele din arama, 
core le lauda să sini... 

cur curat. Și. nimic de 
Munteanu Rusolin o fost 
rut de destui. Vorba cela, 
lipu...

Intr-o zi insă, pu o moi 
c«ezut. Că oșo-. Miliția, nu te 
crede pe cuv'mt. Si cum M. C. 
olte probe nu oveo. s-a ales cu 
• luni de._ pușcărie curată.

e din pag. 1)

unanima

SCHIMB A P A R T A M E N T 
cu (rei camere, bucătărie, 
baie, cămară, — Vulcan, con
tra apartament cu două sau 
trei camere, bloc sau casă 
dc colonie — Petroșani.

Puki Alexandru, str. Repu
blicii G9. bl. D 9, ap. 7. sc. 
Vulcan.

< Cl.l Bl Rl. Lupeni. Ia 
a 19 - JOII DE TINERI I 

cadrul căreia se va dezbăte 
cina : Etica muncii. Munca 
actor educativ. Va urma inuzi- 
ă ușoara și dans. .Aniuoasa. 

JOJE DE TINERI I cu începe
re de la ora 19. 1 ulcan. In sala 
de dans la ora 18 — EXPU- 
XI.RF.A : Exemplul personal în 

mijloc import.

|OI 17 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1 : 6.00 Mu 

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Odă limbii româ
ne; 10.00 Buletin dc știri; 10,05 
Orchestra dc muzică populara 
din Bisirița-Năsăud; 10,30 Clu
bul călătorilor; 11,00 Buletin dc 
știu; 11.05 Microrecital Aura 
Urziceanti; 11.15 Din țările so
cialiste; 11.30 Cîntare patriei; 
12.30 Iniîlnirc cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,C0

nul Exp 
Economi 
Dcsch 
țară

-entrale industriale și 
construcții.

9,50 Moment folcloric.
JO.CO Curs dc limbi străine.
10.30 Tclccincmaleca.
12,CO Telejurnal.
16.30 — 17,00 Curs de limba ger

mană. Ixcți 
luare).

17.30 Deschiderea

leu, teniperaiin a maxim 
Petroșani a fost de plus 5 
de, iar la Paring dr phis 1 g'-'d, 
Minima în aer, a o <ilat îi t - 
plus ) grad ți minus 5 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 64 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme în curs de ameliorare. 
Cerul va deveni variabil. Dimi
neața. pe alocuri, ceață.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dat I 
tre- •
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Să luai de obligațiile fa
tă de proprii toi copi', 
e o foDtâ incalificabi

lă. Textul de le-ae o numește 
ebondon. Secaro Muntean Con
stantin d'n Uricani. s-o dovedit 
Indiferent si de ce onume este 
«a. cit și de cum anume o de
finește legea. El. s-a făcut 
pur si simplu „pierdut" creîind 
co oșo a scăpat, lor pentru a 
nu i se mai găsi urma, o în
ceput o umbla hoi-huî prin ța
rc, fără căpăti;. Pină la urmă 
c (ost totuși găsit si i s-ou < 
6 luni închisoare. Oricum. I 
buia să se oprească odată.

Pentru realizarea
planului la colectări 

și achiziții
In scopul realizării și depășirii 

«rănilor ce le revin, subcenirele 
dc eolepări și achiziții de pe ra
ta municipiului nostru, desfășoară o 
imensă activitate pe teren pentru 
depistarea unor rezerve locale me
nite sa contribuie la îndeplinirea 
indicatorilor stabiliți. Dintre aces
tea un loc fruntaș îl ocupă sub- 
rentru) D.C.A. din comuna Banița 
care a realizat planul pe luna ia
nuarie a. c in proporție de 102,2 
b sută.

Un merii deosebit ii revine achi- 
ritorului Ioan Limcan care a colec
tat însemnate cantități de lină, hîr- 
lie, păr de cal și deșeuri textile.

raclerisUc adunării a fost spi
ritul dc întrecere între brigăzile 
și sectoarele productive promo
vat de la primul pînă la ultimul 
vorbitor.

Nu au lipsit, din cadrul dez
baterilor, referirile critice fă
cute pe marginea activității co
mitetului oamenilor muncii. Cu ' 
sprijinul acestor referiri făcute 
îndeosebi de minerii, șefi dc bri
gadă, Petre Scredcanu, Gheor- 
glie Opreanu, Ștefan Ghioc. Va- 
silc Sidorov. Constantin Scularu, 
Constantin Tomesiu. ur.oscâtori 
îndeaproape ai condițiilor de lu 
cru din subteran, s-a desprins, ca 
un fir roșu, concluzia că la ne 
realizarea indicatorilor dc plan 
au condus nu numai greutățile 
obiective determinate dc condi
ția de zâcămînt, sau de lucrări
le vechi întîlnilc în calc, ci și 
dc cauze subiective, născute din 
insuficienta preocupare pentru 
reducerea fluctuației și întărirea 
disciplinei, mobilizarea hrigă 
zilor la realizarea ritmică a 
preliminarului și, in general, 
pentru organizarea pe baze Ști
ințifice a producției și a mun
cii. In acest sens au ieșit preg 
u.ant la iveala criticile adresate 
p? parcursul dezbaterilor de 
iătre ing. loan Lăzărescu, ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei; comite ’ 
tului oamenilor muncii. du-, 
mai ales, corpului tehnic-ingi 
ncrcsc și de maiștrii al minei 
al cărui aport pentru anul 1972 
în ce privește adoptarea măsu 
rilor corespunzătoare, la nive
lul capacității de creativitate 
propriu tuturor minelor din ba
zin, este de dorit să vină mai 
mult în sprijinul producției.

Din partea corpului tehnico- 
mgineresc numeroși vorbitori, 
între care ing. .Martin Borșa, 
șeful sectorului III. ing. Nistor 
Ciuta, șeful sectorului 11, ing. 
Dumitru Zamora, șeful sectoru
lui 1, ing. E. Solga. mecanicul 
șef al minei s-au angajat să 
răspundă cu mai multă prom
ptitudine cerințelor minei. să

depună eforturi pentru ca în
treaga activitate să poarte am
prenta unei munci de concep
ție dc înaltă ținută, la nivelul 
cerințelor actuale.

Răspunzind unor 
ridicate de mineri. 
Petru l urdtii, președintele Uniu
nii sindicatelor din ramura 
mine, petrol, geologie și ener
gie electrică a asigurat colec
tivul minei Dîlja și în continu
are, dc sprijinul direct al con
ducerii' Uniunii pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de viață Vorbitorul a arătat, 
totodată, că. în ce privește pre
ocuparea pentru realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1972 
comitetul sindicatului de la a- 
ceaslă mină va trebui să depună 
mai multe eforturi pentru mo
bilizarea brigăzilor de mineri, 
pentru intensificarea întrecerii 
socialiste, întărirea disciplinei 
și răspunderii în muncă.

In încheierea dezbaterilor a 
luat (uvîntul tovarășul Clement 
Negrul, prim-sccretar al Comi
tetului municipal de partid. A- 
preciind că în anul al cărui bi
lanț s-a făcut, colectivul minei 
Dilja a depus strădanii pentru 
realizarea unei pi-oducții supe 
rioare anilor preccdenți, vorbi 
torul a recomandat celor pro 
zenți să depună mai multe efor 
turi pentru desfășurarea une 
activități complexe, eficiente 
care sâ poarte mai vizibil am 
prenla muncii (chnico-ingine 
rești, amprenta unei gîndiri 
creatoare, colective. Subliniind 
că la mina Dîlja există creat 
cadrul propice pentru afirma
rea pe un plan superior a po
tențialului uman, la nivelul celui 
tehnic, că întregul colectiv avînf] 
în frunte comuniștii, comitetele 
de partid, și ale U.T.C. trebuie 
să se mobilizeze cu mai multă 
dăruire- și pasiune în muncă, 
vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că anul 1972 se va 
înscrie, în, activitatea minei, ca 
un an al unor remarcabile re
zultate.

probleme 
tovarășul

r X
Haz de necaz!

Recunoaștem, aveți haz, stimele tovarășe 
Gbeorghe Căruntu. (Vulcan, str. Republicii 
nr. 65. scara 2, etaj 6, ap. 61). Ne povestiți, cu 
mare risipa de amănunte, despre neregulile 
de țre casa uni blocului dv., insistind asupra 
faptului că prietenii, seara, trebuie să vă cau
te cu... luminarea aprinsă. După cite știm, 
există asociații ale locatarilor, direct interesa
te și obligate să vă rezolve midie neajunsuri. 
E necesar neapărat să intervenim noi pen
tru ca cineva să înțeleagă că instalațiile elec
trice trebuie să fie reparate, chiar 
cînd la deteriorarea acestora au c 
î-nsâFi locatarii blocului 
realitatea așa cum e ea 
puțin și noi!

r atunci 
_____ ___ contribuit

dc. ? Hai, să vedem 
și s-o... .influențăm"

O vorbă bună
A’c rugați, tovarășe Victor Patulila (Uricani, 

str. 23 August, bloc 1, ap. 13) să .punem" o 
vorbă pe lingă cei de la l.G.C. ca să-și do
teze toate autobuzele cu dispozitive de depa
razitai e la sistemul de aprindere — „cu 
atit mai mult, cu cit acest lucru este regle
mentat print r-o lege privind protecția radto- 
r-i-epției". Doriți aceasta pentru câ, in sta
ția terminus a traseului autobuzelor, la U- 
rieani, multe dintre acestea ră incomodea
ză in vizionarea programului la televizor și, 
mai ales, in .hobby’-ul dv. de radioamator. 
V-am înțeles. Și <a dovadă, poftim — .pu
nem*  o vorbă bună. Să vedem ce-o să fie...

De unde a izbucnit
flacăra?

O condamnați, foarte vehement, tovarășe 
B. Dijmârescu (elev. Școala postliceală co
mercială, Petroșani), pe ospătărița Sanda 
Gănciulea, de La cofetăria „Nufărul", că v-a 
tratat mz cuvinte jignitoare pe care vu este 
rușine sâ le repetați. Nu uitați să încropiți 
un elocvent .preambul" însemnărilor dv. in
titulate .Iarba rea se scoate din rădăcini" 
(unde folosiți și cuvinte prea mari — ca „da
torie sacră", .scara dezvoltării morale" — 
pentru un .război" așa de mic.'), dar uitați 
să ne spuneți... de unde-a izbucnii flacăra 1 
Nici gind de a o aproba pe „încriminată*  
(știind că fetele de aici mai uită, uneori, de... 
ele la cite-o șuetă cu cunoscuți), dar conside
răm că trebuia, spre a judeca nepărtinitor, 
să aflăm șt partea dv. de vină. Mai ales câ, 
am aflat, există o asemenea parte de vină !

\_________ __

Cu scrisoarea 
dv. în față

___________ _______
Cu tragere de inimă
Vă mulțumim, tovarășe Franeisc Coroi (Lu-' 

peni, str. M. Sadoveanu nr. 10) pentru in
formațiile trimise. E intr-adevăr, foarte lău
dabil faptul că la lucrările — atit de nece
sare — de împrejmuire a localului spitalului 
din Lupeni s-a muncit cu multă tragere de 
inimă. E bine și că s-au făcut economii și-ar 
ji chiar foarte bine dacă întreaga lucrare va 
fi terminată în prima decadă a lunii martie. 
Așteptăm...

Altceva ?
Dragă .Tcofil Apostol" din Lupeni și nu 

din Paroșeni (sper că nu-ți închipui că ți-aș 
fi. uitat adevărata identitate ?), ai talent de 
narator, știu precis acest lucru, dar, mă în
treb. ce te-o fi .apucat' sâ înnegrești trei 
pagini de hirtie extrafină spre a-mi dovedi 
că „nea Mihai", șoferul de pe autoburul 
31 IID—907 s-a purtat incorect, in ziua de 
13 noiembrie. 1971, cu o ^femeie cu bagaje' 
din Uricani ? Te credeam, știindu-ți probita- 
talea civică, și dacă .aruncai" pe o htrtiuță 
dour două-trei propoziții acolo... Te „aștept" 
cu aUcetM 
major!

— mai concis, mai revelator, mai

Anonime
• «Noi, locatarii blocului 10. str. Indepen

denței, Petroșani*  : Dv., adică, doriți sâ aveți 
luiiflc. .Și n-o aveți. Vă deranjează un locatar 
care-fi bate mereu soția. Și mai doriți încă 
cevaz să n-o mai bată. De acord : sa n-o mai 
bată I De acord : recalcitrantul poate Ji a- 
mendat ! ""
• S. I. F., miner E.M. V. : Din cile am 

înțeles (pentru că aveți un scris foarte ilizi
bil), sinteți excesiv de mulțumit cum iși con
sultă pacienții medicul Drăgan și nemulțumit 
de procedeele utilizate de celălalt medic pe
diatru i ulcănean, Dan. E o părere! De care... 
se poale sau nu se poate ține seama... Dar, 
pentru că e a dv. — mențineți-v-o! Și mer
geți cu copiii doar Ia medicul Drăgan. E 
dreptul dv. să alegeți...

Viorel TEODORESCU
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pe minerul de ieri, pe pensiona- 
azi, l'meric Greskovits. O- 
de un albastru intens, mă 

retează cu sclipiri metalice, aspre 
și mi se pare, cumva, straniu cînd 
vin dinspre un chip unde orice 
cută poartă o curbură dulce pe 
care lunecă seninul. Podoaba de 
păr alb, cu o fluturare distinsă, 
mă liniștește.

...Cu Tenczler, tehnicianul, ta
re bine s-a mai înțeles pe cind 
minereau împreună. O dală, în 
schimbul de noapte era, ii găsește 
pe oamenii de la frontal gata să 
dea găuri pentru fișia a treid...

— Mă. da' ce faceți acuma 
voi ?

— Păi, o să batem găurile...
— Ce măă s’
— Așa ne-o zîs domnu ingi

ner, că să scoatem urgent, așa 
o zis, fișia a treia—

— Mă, lăsați, mă prostiile...
— Pai, știm noi...
— Să știți, dacă nu eu știu 

ce-i de făcut aicia!
Citeva momente de tăcere grea.
— Mă. vă prinde pe toți 

aicia, mă—
Dar ordinul inginerului — 

chiar dată era stagiar și nu le 
prea nimerea, era ordin ! zlșa că 
oamenii dădeau din colț în colț 
de cine s-asculte mai întîi ?

{Urmare din pag. 1)

înlăturarea inerției, rutinei, for
malismului ? Oare nu tocmai a- 
ceste tare moi apar intr-un fel 
sau oltul in calea efortului crea
tor căutărilor înfrigurate pentru 
soluții optime a celor ce pros
pectează zonele nedefrișate și o- 
nevoioose care duc Io nou - stin- 
gherindu-le afirmarea, valorifica
rea deplină ?

Asupra unor modalități de lu
cru (moi cu seamă a acelora ri
gide. închistate), legate de recep
tivitatea față de propunerile ce 
se foc. de crearea climatului pro
pice, astfel ca fiecare membru al 
colectivului să-și afirme nestin
gherit opiniile, punctul propriu de 
vedere, sâ devină autor sou coou- 
tor ol ideilor înaintate, vom 
sista in cele ce urmeozo.

Să ne referim, bunăoară,
dezbaterile organizate in organi
zațiile de partid sou in adunările 
generole ale oamenilor muncii co
re au o paletă problematică atit 
de largă, vizează aspectele esen
țiale. complexe ole vieții și octi- 
vității colectivelor. Asemenea dez
bateri prilejuiesc nu numai
noliză exigentă o muncii — cu lu
minile și umbrele ei - și cu con
cluziile practice ce se desprind 
din e¥.ominoreo retrospectivă a

in

ia

a-

eu is maistru vechi, eu 
datoria mea !

Inginerul, insă, încăpățînat ! 
Altfel parcă nici n-ar fi avut 
atîtd farmec—

— Dăm gata și fișia asta!...
— Și cu asigurarea cum ră- 

mine t
— Lisă, merge și-așa, batem 

găuri și-o scoatem !
— l’șor de zis și pericolu-i 

pericol ' O să-i prindă pe toți 
aîcia...

bun, iară nn-i bine, 
sai cit codată să fie sever 
dacă-i tragi o critică bun, 
nu-i cearta ! Și pe mine m 
de vreo două ori la rost 
■ăia... O dată, știu, era 
ȘiitiT, au rămas : reo două țu- 
guri in mină, da eu, fuga afară. ' 
At micea m-o frecat, un pic și 
m-o trimis înapoi, să le pun la 
rind... Ținea mult la noi, zicea : 
„fii atent ce faci mă, că mina-i

— Ei, n-o fi chiar...
— Ba, că răspundem!
Că-i pe dincoace, că-i pe din

colo, dar țună aici! Și dă te
lefon șefului de sector, Ștefan 
Tenczler...

— Tovarășe șef, să știți că nu-i 
bine...

spune de-a fir a păr, to-

— la dă-mi-l incoa'!... Măi, 
tovarășe inginer, să nu dai or
din fals la maiștrii mei! ,\ oi 
știm care-i mersa' la frontal.- Sâ 
vii mii ne dimineață la mine...

„...C-așa-i, dacă omu’i prea

mină". .-Ir, el ar fi în stare toată 
ziua să rămînă-nâuntru, jos... Cu 
planta nu-i tăt așa ? Ii place un 
anumit loc și atuncea rodește..."

Coroana albă se resfiră jur- 
împrejurul frunții lui Greskovits, 
Imre-baci i-aș zice și mi-ar plă- ' 
cea mai mult...

...Căci tot așa il strigă și Bor- 
ca, cirul se mai intilnesc:

— Măi Imre-baci, mai, dacă 
nu te-ascultam atunci, de mult 
eram putrezit, măi... Asta, dud 
gindul ii duce la intimplarea cu 
surparea abatajului...

Lui nea Gyula ii cade bine cite

o bere, dar uu-i bej 
bagă mina in foc pentru aste. 
Se miră bătrimd că minerul care 
cunoștea fain, ori de cile ori era 
nevoie, cum să facă, cum să 
dreagă, e și acuma, in pragul 
pensionării, tot miner...... D.tr —
dă tot el replica propriei nedu
meriri — poale că-i mai bine- 
așa...“

Și ci nd se reîntilnesc, și asta 
nu se intîmplă prea des, prin a- 
burii gălbui, firavi, care si 
dică dintr-o bere rece de-ți 
giie nările, Gyula, cu fața lui 
sivă, ii surtde, deși dintele-i tă
ietor lipsește la apel. Și surisul 
ii face bine lui Imre-baci. E ca 
și pomul cu fructele și cu diu
bit rele osos in el, ca și pomul 
care se vrea întării la rădăcină 
ti atunci simte nevoia să i se 
toarne o substanță anume, amă
gitoare, dar atit de așteptată, în
dulcind pămîntul...

Poate că nici nea Gyula, nici 
Ștefan Tenczler nu s-ar putea o- 
rienta cum trebuie, ca să dea re
pede ograda in pantă, plină de 
trandafiri și pomi altoiți, a lui 
Imre-baci. Dar mi-e drag să mi-i 
închipui venind intr-o primăvara 
timpurie ca să-i ceară semințe de 
trandafiri. Sînt sigur ca Imre- 
baci, care cunoaște atit de bine 
și trandafirii și pomii, si oame
nii, ar ști să le aleagă.

NOTA

Sugestii demne 
de luat in seamă

In urma controalelor efectu
ate Ja unitățile economice, ca
re au în dotarea lor mijloace 
transpun auto, s-au consiatat o 
serie de nereguli pe linia pre
ocupării serviciilor de resort, în 
privința înzestrării mijloacelor 
auto cu echipamentul necesar 
și a verificării stării tehnice 
a mașinilor.

Aceste neieguli, senxnaiuie și 
de ziarul nostru cu prilejul di
feritelor anchete, au determinat 
pe mulți conducători auto, din 
'-.idrul întreprinderilor și a șan
tierelor de construcții dotat,- cu 
mijloacele de transport auto, 
să-și exprime punctul de v- de- 
re asupra cazurilor care gene
rează neajunsurile amintite. U- 
nii dintre ei nu s-au mulțu
mit doar să expună o stare de 
fapte, ci, au venit cu propuneri 
pentru îndreptarea situației, o- 
ferindu-se totodată să participe 
efectiv la rezolvarea lor. E in
teresantă în acest sens propu
nerea făcută de Alexandru 
Marton din Lupeni, str. Dealul 
Roșu nr. 1. angajat ca șofer la 
T.C.M.M. și tocmai pentru a- 
c-eea o consemnăm.

.La întreprinderea noastră, nu 
se face controlul tehnic al ma
șinilor care circulă pe drumu
rile publice transported diver
sele materiale necesare șantiere
lor. Intensificarea traficului ru
tier, in Valea Jiului, pune mari 
răspunderi în fața noastră, a 
tuturor, pentru siguranța cir
culației și evitarea accidentelor 
de orice fel. De aceea, consi
der că trebuiesc luate măsuri 
urgente, pentru verificarea stă
rii tehnice a mașinilor înainte 
de ieșirea lor din garaj. Dacă 
la fiecare unitate economică ce 
posedă mijloace de transport 
auto, s-ar efectua acest control 
periodic și dacă toate mașinile 
ar fi înzestrate cu echipamentul 
tehnic necesar, desigur că și nu
mărul cazurilor de sancțiuni și 
accidente ar scădea simțitor. 
La realizarea acestui deziderat 
sînt gata să-mi aduc întreaga 
contribuție".

Așteptăm serviciile tehnice 
respective să procedeze în con
secință.

Cornel HOGM \N

dotâ ele 
viitor și 

concrete.

rezultatelor ; de fiecare 
stobilesc obiectivele de 
totodotă modalitățile 
măsurile cele moi eficace pentru 
atingerea lor. Cu alte cuvinte, 
un preț deosebit se pune pe on- 
trenarea oamenilor la dezboteri 
astfel ca fiecare să-și oducă 
partea de contribuție Io efortul 
general de o căuta și depista so
luțiile optime menite să determi
ne perfecționarea muncii in do
meniul analizat. Nu de puține ori 
de fa masa prezidiului pot fi au
zite îndemnuri de felul : „Aștep
tăm din partea dumneavoastră 
cit mai multe propuneri concrete, 
cit mai multe sugestii de măsuri 
care să ne ajute Io îmbunătăți
rea activității, la înlăturarea nea
junsurilor".

Și oamenii dau curs invitației ; 
ei iși cunosc menirea, răspunde
rile. Se înscriu Io cuvin! nu 
de dragul listei, pentru ca ea 
sa fie încărcată cu cit moi multe 
nume, ci pentru câ realmente — 
au ceva de spus, ou propriile lor 
opinii și soluții pe core vor să 
le impârtășeoscâ și celorlalți, la
ta insă că la un moment dat. a- 
ceeoși voce din prezidiu, consul- 
tind adunarea spune : „Se moi 
înscrie cineva Io cuvînt ? Docă 
nu, propun inchidereo listei de 
vorbitori". De ce aceostă grabă

cu „închiderea listei de vorbitori" ? 
La ce folosește ea ? Firește, ni
meni nu pledează pentru ca a- 
dunârile, dezbaterile din codrul 
lor, să degenereze intr-un club ol 
discuțiilor nesfirșite, sterile. Dar 
nu este exclus ca tocmai in toiul 
dezbaterilor să oporă nevoia cla
rificării temeinice a unor aspec
te, unele critici să sugereze pe 
loc soluții de îndreptare o nea
junsurilor, o propunere sâ gene
reze altele poate chior mai bune 
și asilel să oporă acel climot pro
pice confruntării părerilor, schim
bului de opinii, caracteristic de 
altfel coracterului de lucru ol dez
baterilor. Dar docă „lista de vor
bitori s-a închis" și unii țin rigid 
la acest lucru...

Dezboterile continuo o oră, 
doua, poate moi mult. De Io caz 
la caz. lato insă că in toiul lor, 
după unele aprecieri ce pot fi bi
neînțeles și subiective, „dezba
terile" și-au atins scopul, proble
mele cele mai importante au fost 
atinse și ca urmare se propune 
sistoreo discuțiilor deși pe lista 
de vorbitori ou mai rămas nume
roși oameni coie nu și-au spus 
cuvintul. Bineînțeles, nu poți să 
nu fii de ocord cu corectorul con
cis. concret. Io obiect, ol dezba
terilor. cu economia de timp o ce
lor ce participă la ele. Uno ar

trebui să se înțeleogă prin „sis- 
tareo discuțiilor" adică a tendin
ței unora de a repeta lucruri ar- 
hi-cunoscute, discutote și râsdis- 
cutate, o vocației unoro de a vor
bi mult fără a spune nimic ; prin 
sistarea discuțiilor n-or trebui in
să să se ințeleogă — așa cum se 
moi intîmplă - și sistarea pro
punerilor. sugestiilor, observații
lor critice exprimote laconic, la 
obiect. Există oare vreo garanție 
că acestea ou fost epuizate de 
către primii vorbitori, ior cei care 
nu ou moi luot cuvintul n-or inoi 
fi avut nimic important de adău
gat ?

Fără îndoială nu lungimea in 
timp, nu numărul cit mai mare de 
vorbitori reprezintă criteriul cel 
mai obiectiv de apreciere a ca
lității dezbaterilor core ou loc. a 
maturității și exigenței cu care 
s'nt abordate subiectele supuse 
discuției. Tocmai de aceea, bine 
se procedează ocolo unde in or
ganizarea temeinică o dezbate
rilor se are in vedere nu canti
tatea de vorbe puse in circulație, 
ci substanța de idei a acestora, 
stimularea climatului de exigen
ță și de investigare o tuturor căi
lor menite să’ determine îmbună
tățirea muncii. In ocest context 
este îndreptă’ită arijo acelor or
ganizații de partid care in de-

conservare
semnateo comisiilor pentru elobo- 
rorea proiectelor de măsuri se în
grijesc sâ fie aleși oameni din 
cei mai competenți, receptivi la 
toate propunerile și observoțiile 
critice ce se loc, oameni core in 
timpul dezbaterilor să lucreze e- 
fectiv, să fie „pe foză", colectind 
cu grijă toate ideile voloroose ca
re o por.

Cum lesne se poale observa 
respectindu-se întocmai litera u- 
nor norme și instrucțiuni privind 
desfâșurareo adunărilor de dez
bateri, combătindu-se rigiditoteo, 
rutino, contonoreo in tipore vechi, 
organizațiile de partid dispun de 
numeroase mijloace pentru o sti
mula climatul creator, a scocte 
la lunlină cit mai multe eșantioa
ne de „aur cenușiu" - rodul gîn- 
dirii și înțelepciunii colective. In 
felul ocesto ele izbutesc sâ cap
teze toate ideile inointole ostfel 
co nici uno din ele să nu moi za
că în „conservore", izbutesc so-și 
asigure un fond bogot de pro
puneri care, aplicate, pot deter- 
mino revirimentul scontat.

Cit despre felul in care gindi- 
reo și inteligența colectivă, pot 
să capete o valoare superioară, 
să fructifice din plin eliminind și 
în această privință unele tare ole 
formalismului — vom reveni in
ii un viilor c ticsi.



Steagul roșu

VIZITA TOVARĂȘULUI 
CORNELIU MĂNESCU

IN AUSTRIA
VIENA 1

Petre
Miercuri rliminr iț 1

Mnrquc
nomice din M.A.E, șl

la Minister ul Afaceriior Externe Austrie i la București.
ftl Austrie i au conțiinunt con- In cttrsul convorbirilor, s-a
vorbirile o ficiale întEe Cornel iu proceda t la un schimb dc vederi
Mânescu, ■ privind evoluția relațiilor cco-
externe al Republicii Socialiste nomice, cvidențiindu-se posibi-

Cirrti«.rlihi 1 itățilo
eger, ministrul austriac al afaro- nomiilc celor doufl țâri si pen-
rilor cxterine. La convorbiri au tru ere!jitcrca volumului schint-
participat din partea română. burilor comerciale în viitor.

1. adjunct nl ministru- Cei doi miniștri au făcut
lui afacerilor externe. Dumitru 
Auinoiu, ambasadorul României 
Ia Viena, și Dumitru Mihail, 
director a.i. în M.A.E., iar din 
partea austriacă Walter Wodak, 
secretar general al M.A.E... Arno 
Halusa, ambasador, șeful Sec
ției politice din M.A.E. Alois

un schimb larg de păreri pri
vind problemele europene, în
deosebi pregătirea și convo
carea Conferinței asupra securi
tății și colaborării pc continent 

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă dc cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

* ★ ★

Micrcuri dupâ-amiazâ. 
trul afacerilor externe, 
lin Mânescu. împreună 
fia și .
|esc au făcut o vizită prima
rului capitalei austriece. Felix 
Slavik. Salutîndu-i călduros pc 
oaspeți, primarul Vienci a men
ționat cu satisfacție legăturile 
existente între capitalele celor 
două țărj și interesul pentru o 
mai strînsă colaborare, reciproc 
avantajoasă. Mulțumind pentru

minis- 
Come- 
cu so- 

persoancle carc-l înso-

cuvintele prietenoase rostite la 
adresa relațiilor dintre România 
și Austria, ministrul român a 
spus : „Istoria relațiilor noastre 
a înregistrat un moment impor*  
tent prin vizita în Austria a 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolac Ccaușescu. 
Cred că primăria orașului Vie- 
nn va fi martoră și altor eve
nimente mareînd dezvoltarea 
bunelor relații româno-austrie- 
ce“.
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în ultimele 
liscuții și dez-

Opinia publică britanică se raliază 
intr-o măsură tot mai mare chemării

pentru o conferință europeană 
de securitate

Comunicat comun

1ONDRA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului britanic pen
tru o conferință europeană asupra 
securității și cooperării, Gordon 
Schaffer, a declarai corespondentu
lui Agerpres la Londra, N. Plopca- 
nu, că opinia publică britanică se 
raliază într-o măsură tot mai ma
re chemării pentru o conferință eu
ropeană dc securitate.

Arătînd că formularea de către 
declarația de la Praga a căilor in 
care poate fi abordată problema 
reuniunii pancuropcnc este larg sa
lutată, Schaller a spus că „o con
ferință europeana ac securitate ar 
putea să pună bazele practice ale 
unei coexistențe creatoare. Exista 
ample posibilități în prezent pen
tru începerea imediată a unor con
vorbiri multilaterale în vederea pre
gătirii cadrului conferinței propriu-

zise". In continuare, el a subli
niat : „Forțe puternice sînt mobili
zate aici, în Marea Britanie, pen
tru succesul acestei conferințe. Atît 
conferința partidului laburist, cît și 
Congresul Trade Unionurilor s-au 
declarat in favoarea unei asemenea 
reuniuni. Un important grup dc 
membri laburiști ai Parlamentului 
intenționează să depună in Came
ra Comunelor o moțiune în favoa
rea unei conferințe gencral-europc- 
nc dc securitate și a Adunării re
prezentanților opiniei publice din 
țările europene, care urmează să 
aibă loc la Bruxelles, in iunie a. c. 
lideri ai Partidului laburist, Parti
dului comunist, cele mai mari sin
dicate — totalizînd cîteva milioa
ne de membri — mișcarea coope
ratistă, personalități religioase și alte 
personalități și-au anunțat spriji
nul".

bulgaro-egiptean
CAIRO 16 (Agerpres). — A- 

gențiilc M.E.N. și B.T..A. au 
transmis comunicatul comun 
bulgaro-egiptean privind vizita 
oficială făcută în Republica A- 
rabâ Egipt de Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria.

In comunicat se arată că To
dor Jivkov și Anwar Sadat, 
președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, președintele Republicii 
Arabe Egipt, au purtat convor
biri în legătură cu relațiile, bi
laterale. situația din Orientul 
Apropiat, precum și în proble
me de interes comun ale situa
ției internaționale. Relațiile pe 
linie de stat, precum și cele din
tre PC. Bulgar și Uniunea So
cialistă Arabă se dezvoltă nea
bătut : în comerțul dintre Bul
garia și Egipt se observă o ten
dință de sporire continuă, se

dezvoltă cu succes colaborarea 
tehnico-științifică, îndeosebi în 
domeniul agriculturii. Partea 
bulgară, arată comunicatul, a 
convenit să acorde Republicii 
Arabe Egipt un credit pe ter
men lung, de 40 milioane do
lari. ca sprijin în realizarea 
programului său de dezvoltare 
națională.

In legătură cu soluționarea 
situației din Orientul Apropiat 
cele două părți și-au exprimat 
profunda convingere că o pace 
echitabilă și trainică nu este 
posibilă fără îndeplinirea tota
lă și precisă a rezoluției din 22 
noiembrie 1967 a Consiliuîai de 
Securitate și, în primul rînd. 
fără retragerea necondiționată 
a Israelului din teritoriile ocu
pate în anul 1967, fără restabi
lirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian. Ele relevă 
utilitatea reluării neîntârziate a 
misiunii ]ui Gunnar Jarring.

Lucrările Congresului Partidului 
Liberal Democrat al Germaniei

BERLIN 16 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Miercuri, la Wei
mar, s-au deschis lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Par
tidului Liberal Democrat al 
Germaniei, partid care face par
te din Frontul Național al R.D. 
Germane.

In fața a 1 010 delegați, pre
ședintele partidului, Manfred 
Gerlach, a prezentat un raport.

La Congres participă o delega
ție a C.C. al P.S.U.G., condusă 
do Friedrich Ebert, membru al 
Biroului Politic.

In mesajul de salut adresat 
Congresului .dc către C.C. al 
P.S.U.G. se arată că „P.L.D. are 
merite mari în consolidarea 
multilaterală a statului socia
list, prin participarea activă la 
lupta pentru pace și securitate."

SITUAJIA DIN CIPRU

Sesiunea extraordinară a Congresului

CAIRO 16 (Agerpres). — In 
sala „Nasser" a Universității din 
Cairo s-a deschis, miercuri 16 
februarie, sesiunea extraordina
ră a Congresului Național al U- 
niunii Socialiste Arabe (U.S.A.), 
anunță agenția MEN.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit dc primul secretar al CC. 
al U.S.A., Sayed Mărci, a luat 
cuvîntul președintele Anwar 
Sadat. „Lupta națiunii noastre 
— a spus el — a ajuns într-un 
stadiu în care am considerat 
necesară convocarea acestui 
congres, în calitatea sa de cel 
mai înalt for. ca să gîndim și 
să hotărîm împreună".

In continuare, președintele a 
arătat că obiectivele Egiptului 
sînt înlăturarea urmărilor răz
boiului din 1967 și sprijinirea 
drepturilor palestiniene, subli
niind : „Urmărim aceste obiec
tive nu prin emoții și aventuri 
riscante, ci prin calcul științi
fic și planificare. Noi dorim 
forța legii și nu legea forței".

Referindu-se la probleme' ale 
tineretului egiptean, președinte
le a spus : „Doresc să mă ex
prim foarte clar. Nu vreau să 
izolez sau să lovesc în mișca
rea tineretului. Participarea sa 
este necesară alît acum, cit și 
după luptă, dar în mod orga-

nizat. Am avut 
două săptămîni di__ T.
bateri cu reprezentanți ai tine
retului care ar putea fi de un 
mare folos pentru ei“. Președin
tele a anunțat că a cerut pro
curorului general să elibereze 
imediat toți studenții arestați 
în legătură cu recentele inci
dente.

Președintele Sadat a arătat, 
in încheiere, că unitatea po
porului egiptean constituie prin
cipalul instrument în luptă și 
că această unitate trebuie să 
fie întărită și a relevat i „Tre
buie să ne pregătim pentru o 
luptă dc durată politică și mi
litară, trebuie să acceptăm pre
țul răbdării și al fermității".

Miting antirăzboinic
'1OK1O 16 (Agerpres). — La Tokio a avut loc un mare 

miting antirăzboinic^ inifiat de Partidul Comunist din Japo
nia și de alte organizații democratice. Participanții au cerut 
anularea Tratatului de securitate japono-american și și-au 
exprimat sprijinul pentru lupta popoarelor din Indochina.

In același timp, sindicatele, și 6 serie de alte organiza
ții democratice din insula japoneză Hokkaido au inițiat un 
miting de protest împotriva manevrelor militare ale subu
nităților de pușcași marini ale S.U.A., care se desfășoară in 
partea de sud a insulei. Reprezentanților prefecturii Hok
kaido le-a fost înminată o declarație de protest a organiza
țiilor menționate împotriva manevrelor trupelor S.U.A.

Lovitură militară de stat

NICOSIA 16 (Agerpres). — La 
Nicosia s-a desfășurat o demonstra
ție în sprijinul politicii președinte
lui Republicii Cipru, arhiepiscopul 
Makarios, la care au participat peste 
5 000 dc persoane, relatează agen
țiile France Prcsse și Reuter.

In cuvîntarea rostită la mitingul 
« a urmat demonstrației, președin
tele Makarios a afirmat că „în cu
lise sînt urzite diverse planuri pen
tru a fi impuse populației grcco- 
apriote, contrar voinței sale, dar 
acestea vor eșua“. El și-a exprimat 
hotărîrea de a promova o politică 
în conformitate cu voința poporu
lui cipriot. ,^Jici o forță nu va pu
tea Infringe rezistența poporului 
nostru", a declarat președintele Ma
karios, care a relevat ca „mașina- 
țiunile îndreptate împotriva Cipru-

Ini se vor lovi de rezistența popu
lației".

Agenția Renter informează că la 
o reuniune specială a conducerii 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (AKEL), secre
tarul general, Ezekias Papaioannou, 
a condamnat grupurile ilegale care 
se opun politicii guvernamentale și 
a declarat ca AKEL va acorda 
președintelui Makarios întregul său 
sprijin. El s-a pronunțat pentru un 
control cipriot atît asupra poliției, 
cit și asupra gărzii naționale. A- 
preciind actuala situație drept cea 
mai critică după obținerea indepen
denței, în 1960, Ezekias Papaioan
nou a spus că partidul sau sprijină 
soluționarea problemei cipriote pc 
baza respectării independenței, suve
ranității și integrității teritoriale a 
țării.

în Ecuador

EFECTE iNTlRZIATE ALE

BOMBELOR ATOMICE

In numărul din 14 februa
rie al „Jurnalului Asociației 
Medicale Americane" se rela
tează că s-a constatat că apa
riția tumorilor canceroase ale 
glandelor salivare este de 
cinci ori mai frecventă prin
tre supraviețuitorii japonezi 
ai bombelor atomice america
ne de la Hiroșima și Naga
saki, decit printre ceilalți ce
tățeni japonezi. Autorii arti
colului afjrmă că „este incon
testabilă concluzia că iradie
rea atomică dă naștere chiar 
și cu mulți ani după ce ea 
a avut loc, cancerului glan
delor salivare". Această con
cluzie reprezintă o nouă des
coperire a efectelor ihtirziate 
ale bombelor atomice.

DISPARIȚIA A DOUA TONE

ȘI JUMĂTATE DE „VERDE
DE PARIS-

QUITO 16 (Agerpres). — Du
pă cum informează agențiile 
United Press International și 
Associated Press, președintele 
ecuadorian Jose Velasco Ibarra 
a fost răsturnat de la putere, 
în noaptea de marți spre 
miercuri, în urma unei lovi
turi militare de stat conduse de 
generalul Guillermo Rodriguez 
Lara. comandantul armatei te
restre. sprijinit de alți lideri 
militari.

Lovitura militară a avut loc 
în momentul în care Ibarra se 
afla în Portul Guayaquil, aflat 
la 402 kilometri sud-vest de ca
pitala țării. Quito, pentru a 
rosti o cuvîntare radiotelevizată 
privind situația politică din ța
ră în perspectiva alegerilor pre
zidențiale și parlamentare pro
gramate la 4 iunie a-c. Velasco 
Ibarra a 
de arest

fiind eliberat, a plecat în stră
inătate.

★

QUITO 16 (Agerpres). — Ge
neralul Guillermo Rodriguez 
Lara, comandantul armatei te
restre și-a asumat func
ția de președinte al Ecuadoru
lui în urma unei lovituri mili
tare de stat care a avut loc în 
noaptea de marți spre miercuri 
în această țară.

Intr-o scurtă ceremonie care 
a avut loc miercuri la ora 7.00 
G.M.T., noul șef al statului e- 
cuadorian a semnat un decret 
prin care conducerea țării este 
încredințată unui guvern mili
tar. Noile autorități au instituit 
starea de asediu și au impus 
interdicții de circulație pe în
treg teritoriul țării. Alegerile 
prezidențiale și parlamentare 
anunțate pentru 4 iunie a.c. au 
fost suspendate.

Autoritățile columbiene au 
fost puse în stare de alertă. 
Două tone și jumătate de pa- 
rathion — un insecticid foar
te puternic, cunoscut și sub 
numele de .Verde de Paris" 
— cantitate care poate să 
producă moartea a peste două 
milioane de persoane, au... 
dispărut. In acest sens, in 
Columbia există un precedent 
tragic cînd in urmă cu cițiva 
ani o cantitate infimă de -pa
rat hion, utilizată din greșeală, 
a produs moartea a 80 de per
soane.

Cele două tone și jumătate 
au dispărut in momentul in 
care erau transportate din 
portul Barranquilla spre Bo
gota.

Ostașii Armatei de 
rare din Vietnamul de 
au înregistrat numeroase vic
torii pe liniile frontului.

In foto : Transportul arma
mentului spre front.

Implicațiile „stării de urgență"

Templul Concordiei 
din Agrigento a avut loc festi
vitatea de premiere a formați
ilor participante la cel de-al 
19-lea Festival internațional de 
folclor „Migdalul în floare". 
Ansamblului folcloric românesc 
„Nuntașii Bihorului" al Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Oradea i-a fost decernat pre
miu] Ministerului Turismului 
și Spectacolelor din Italia.

fost plasat sub stare 
la domiciliu. Ulterior,

-♦------

în Anglia
@ Senatul S.U.A. a ratificat, 

în unanimitate. Tratatul pri
vind interzicerea amplasării ar
melor de distrugere în masă pe 
teritoriile submarine, care a 
fost încheiat anul trecut și sem
nat pină în prezent de un nu
măr de 62 de slate.

La Palatul Al Sif din ca
pitala kuweitiană au luat sfîrșit 
convorbirile dintre șeful statu
lui libanez, Suleiman Frangieh, 
și emirul Kuweitului, Sabah Al 
Salem Al Sabah. Comunicatul 
dat publicității la încheierea 
întrevederilor subliniază că Li
banul și Kuweitul și-au afirmat 
poziția lor comună față de ..ne
cesitatea retragerii totale a for
țelor militare israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, precum 
și sprijinul lor față de lupta 
poporului palestinian pentru 
drepturile sale legitime".

Un discurs al
SCHIMBURI DE FOCURI 
INTRE TRAITCANȚII 

DE DROGURI

Indirei
Gandhi

Greva generală a celor 280000 
de mineri britanici a intrat, de a- 
cum, în cea de-a șasea săptămîna, 
iar șansele reîntoarcerii la lucru ră- 
mîn, în continuare, incerte, întru- 
cît reprezentanții „National Coal 
Board” se mențin pe poziția de res
pingere a cererilor juste formulate 
de mineri. După cum se știe, mi
nerii revendică îmbunătățirea condi
țiilor lor de viață și de muncă. 
Comparativ cu alte categorii de sa
lariați din Anglia, minerii sînt prost 
retribuiți, în ciuda muncii grele pe 
care o efectuează in subteran, u- 
neori în condiții dramatice. Intr-o 
cuvîntare rostită recent la un mi
ting organizat în .Trafalgar Square” 
din Londra, Lawrence Daly, secre
tar general al Uniunii naționale a 
minerilor, sublinia că, din cauza lip
sei celor mai elementare măsuri de 
securitate a muncii, în fiecare an 
în minele de cărbuni din Anglia își 
găsesc moartea, în accidente, zeci 
Șt sule de mineri, iar alte sute și 
mii sini răniți, numeroși dintre ei 
fiind condamnați la invaliditate 
pentru tot restul vieții. In același 
timp, remunerarea minerilor ranti
ng, pe scara națională a salariilor, 
undeva, departe, în urmă...

Calificînd-o ca fiind cea mai gra
vă criză socială și economică înre
gistrată în Marea Britanie în ulti
mul sfert de secol, observatorii po
litici din Londra opinează, totodată 
că greva minerilor reprezintă o con
fruntare deschisă între clasa mun
citoare fi patronat. Pe de altă par
te, aceiași observatori notează că, 
fără îndoială, greva curajoșilor mi
neri, care sînt sprijiniți pe deplin 
in acțiunea lor de întreaga clasă 
muncitoare britanică. constituie o 
expresie a nemulțumirii generale a 
tuturor categoriilor de salariați din 
Anglia față de politica social-eco- 
nomică promovată de guvernul con
servator.

Partidele politice de stingă și în
treaga opinie publică engleză își ex
primă nemulțumirea față de refu
zul guvernului Heath de a da cur., 
cererilor minerilor (în Marea Brita-

nie, minele de cărbune- sînt națio
nalizate). In loc să vină în întîmpi- 
narea revendicărilor greviștilor, scrie 
ziarul „Morning Star'1, guvernul, 
dimpotrivă, a dezlănțuit un război 
general împotriva lor. Tocmai pe 
această linie de înăsprire a clima
tului social și economic se înscrie 
instituirea „stării de urgență”, de
cretată săptămîna trecută de Con
siliul regal la recomandarea cabine
tului Heath. In virtutea acesteia, 
guvernul a trecut luni la raționali
zarea drastică a energiei electrice. 
In industrie, consumul obișnuit de 
energie electrică a fost redus la a- 
proape jumătate. Măsura afectează 
20 COO de întreprinderi și, în mod 
deosebit, industria construcțiilor de 
automobile. Cunoscute uzine ca 
..British Leyland", „Jaguar”, „Tri
umph”, ..Rover”, .JFord", „Vaux- 
hall”, sucursalele din Anglia ale 
concernelor americane „General Mo
tors” și „Chrysler”, precum și al
tele și-au încetat activitatea parțial 
sau integral. Lipsa de energie elec
trică este resimțită în aceeași mă
sură și de turnătoriile de oțel din 
Yorkshire și Lancashire, de indus
tria textilă, de căile ferate — care 
au suspendat luni o mie de trenuri, 
ca și de șantierele de construcții 
navale. Consumul de energie elec
trică pentru încălzitul locuințelor a 
ton. de asemenea, redus în propor
ție de 1J la suta. Cursurile pentru 
aproximativ JGO 000 de elevi au 
fost suspendate sine-die din lipsă de 
combustibil pentru încălzitul clase
lor. Efectele măsurilor guvernamen
tale se resimt chiar și la pala
tul Buckingham, relatează agenția 
France Presse, unde, pentru ilumi
narea încăperilor familiei regale, s-a 
recurs la luminări.

In virtutea „stării de urgență” 
este interzisă folosirea curentului e- 
lectric la încălzitul birourilor, ma
gazinelor, hotelurilor și sălilor de 
spectacol. Nerespectarea acestor dis
poziții se pedepsește cu amendă și 
închisoare.

Introducerea „stării de urgență” 
a accentuat nemulțumirea generală.

Referindu-se la măsurile guverna
mentale privind reducerea consumu
lui de energie electrică, liderul la
burist Harold Wilson a spus ; ., -1- 
cesta este rezultatul politicii guver
nului conservator; primul ministru 
trebuie să elaboreze baza unei re
glementări a situației". La rindul 
său, președintele Uniunii naționale 
a minerilor, Joe Gormeley, a decla
rat că dorește să aibă o întrevedere 
cu premierul Heath, pentru a rea
firma punctul de vedere al greviș
tilor și hotărîrea acestora de a con
tinua acțiunea pînă la satisfacerea 
revendicărilor lor legitime privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață. Principalele uniuni sin
dicale din Anglia au cerut Congre
sului sindicatelor britanice (TUC) 
convocarea unei conferințe speciale. 
„Vrem să vedem ce ajutor putem 
acorda minerilor” — a declarat 
Hugh Scanlon, liderul Sindicatului 
muncitorilor mecanici, iar Ray 
Buckton, secretar general al Sindi
catului mecanicilor de locomotivă, 
s-a pronunțat pentru „o acțiune ic
nită a TUC in sprijinul minerilor”, 

îngrijorat de nemulțumirea gene
rală care s-a creat după instituirea 
„stării de urgență”, guvernul con
servator a însărcinat o comisie, con
dusă de lordul Wilberforc e, sa a- 
nalizeze revendicările minerilor. Ra
portul comisiei va fi elaborat și 
prezentat guvernului pînă la sfirși- 
tul acestei saptămîni. Lui nd cuvîn
tul în cadrul unei conferințe de 
presă, Lawrence Daly a declarat 
că, in cazul în care concluziile Co
misiei guvernamentale vor fi satis
făcătoare. ele vor putea fi prezen
tate spre dezbatere greviștilor în 
următoarele zile. In caz contrar, a 
avertizat Daly, încurajați de largi 
paturi de salariați, „minerii sînt ho- 
tărîțî să-și continue acțiunea gre
vistă și organizarea de pichete la 
locurile de muncă pînă cînd guver
nul și Consiliul național al cărbu
nelui le vor satisface revendicările”.

<9 La Oslo a fost semnată, de 
către reprezentanții a 12 țări 
vest-europene — Belgia, Dane
marca, Finlanda, Franța. R.F. 
a Germaniei, Islanda. Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda. Por
tugalia, Spania și Suedia — o 
convenție privind interzicerea 
deversării produselor reziduale 
toxice în apele teritoriale și in
ternaționale din partea de nord- 
est a Oceanului Atlantic.

Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și guvernul Re
publicii Somalia au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, anunță 
agenția de presă „Eliberarea", 
citind un comunicat al M.A.E. 
al G.R.P.

Marin GHEORGHE
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© Potrivit datelor statistice 
publicate de organele de resort. 
Republica Populară Congo a 
înregistrat, incepînd din anul 
I960, un ritm mai înalt de dez
voltare economică. In decurs de 
un deceniu, venitul național a- 
nual a crescut cu 10 la sută.

@ Dolarul S.U.A. continuă 
să înregistreze la bursele de 
schimb vest-europene scăderi 
valorice în raport cu celelalte 
monede occidentale. Din datele 
centralizate la Londra reiese că 
marți cursul dolarului coborîse 
cu 1.17 la sută sub paritatea o- 
ficială în tranzacțiile efectuate 
cu marca vesl-germană la bur
sa dc la Frankfurt. In Belgia și 
Olanda paritatea dolarului scă
zuse la peste 2 la sută față de 
monedele naționale ale acestor 
țări, iar la Paris, s-a apropiat 
din nou de limita inferioară a 
cursului oficial de schimb cu 
francul francez.

• Corespondentul Agerpres, 
Constantin Benga, transmite : 
La Alger au început convorbiri 
comerciale algcriano-sovietice, 
în vederea încheierii unui acord 
pe termen lung intre cele două 
țări.

Uniunea Sovietică se situea
ză pe locul patru in rindul par
tenerilor comerciali ai Algeriei. 
Comerțul 
crescut de 
prezent.

algeriano-sovietic a 
peste două ori în 

față de 1968.

Montevideo a avut loc 
inaugurală a noului 
Uruguayan, desemnat 

alegerilor de la 28 no-
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Evoluția crizei guvernamentale

• La 
ședința 
Congres 
în urma _____
iembrie 1971. Partidul Colorado 
de guvernuinînt deține doar 55 
de locuri în actuala componen
ță a forului legislativ din cele 
130 de mandate. Din celelalte 
75 de locuri, 52 sînt repartiza
te partidului Blanco și 23 coa
liției forțelor de stingă din ca
re face parte și partidul comu
nist — Frente Amplio.

DELHI 16 (Agerpres). — Pri
mul ministru Indira Gandhi a 
rostit la un miting electoral 
din Delhi un discurs în care a 
evocat unele aspecte ale politi
cii interne a guvernului.

Premierul indian a subliniat, 
cu acest prilej, că guvernul și 
partidul Congresul Național 
Indian sînt ferm hotărîte să o- 
noreze angajamentele asumate 
față de popor în privința lichi
dării sărăciei și șomajului în 
India. Măsurile și planurile ela
borate de guvern, a spus Indi
ra Gandhi, sînt canalizate spre 
înfăptuirea programului de mă
suri soclal-economice care 
permită ridicarea nivelului de 
viață al poporului.

Referindu-se la realizările ob
ținute, Indira Gandhi a mențio
nat că India este în măsură să 
satisfacă necesitățile de produse 
alimentare ale populației. Sar
cina actuală a guvernului este 
aceea de a promova o politică 
menită să ducă la eliberarea 
Indiei de sub dependența stră
ină în toate sferele de activita
te.

Un schimb de focuri an
gajat în localitatea mexica
nă Chichuahua, in apropie
rea graniței cu S.U.A., intre 
două bande rivale de trafi
cant i de droguri, s-a soldat 
cu moartea a șase persoane 
și rănirea gravă a altor cinci.

„Biroul narcoticelor' din 
S.U.A. cercetează urmele ca
re, s-ar putea, să ducă la se
diul bandelor de traficanfi de 
stupefiante.

VIOLENȚA ÎN S.U.A.

LA UN NIVEL ALARMANT

să

Reuniunea

Intr-un raport pregătit pen
tru cea de-a 166-a reuniune 
anuală a Societății Medicale 
a statului Nete York, Patrick 
Murphy, un expert american 
in problemele criminalității, 
constată că violenta in Sta
tele Unite „a atins un nivel 
alarmant de ridicat, ajungin- 
du-se ca mari porțiuni ale 
orașelor americane să devină 
adevărate zone ale crimina
lității", relatează agenția Uni
ted Press International.

miniștrilor

ROMA 16 (Agerpres). — Di
recțiunea Partidului dcmocrat- 
creștin, convocată in sesiune 
extraordinară, a hotărît, marți 
noaptea, să-l sprijine pe premi
erul desemnat Giulio Andreotti, 
însărcinat cu soluționarea cri
zei politice din Italia, pentru 
formarea unui guvern monoco- 
lor, care să pregătească alege
rile generale anticipate. Hotă- 
rîrea a fost adoptată în ciuda 
opoziției celorlalte partide, fos
te membre ale coaliției guver
namentale de centru-stînga în 
guvernul prezidat de premierul 
Emilio Colombo, demisionat la 
15 ianuarie a.c. Acestea s-au

declarat în repetate rînduri os
tile formării unui guvern mo- 
nocolor democrat-creștin, avînd 
drept sarcină organizarea de a- 
legeri generale anticipate, cu 
un an înaintea expirării actua
lei legislaturi parlamentare. 
Președintele partidului socialist 
Francesco de Martino, averti
zase că o soluție a unui guvern 
monocolor nu ar avea alt efect 
decît ..exasperarea polemicii în
tre partidele dc centru-stînga. 
reducerea la minimum a posi
bilităților de reluare a dialogu
lui între acestea, imediat după 
verdictul corpului electoral", 
putînd provoca ,.o ruptură ire
parabilă".

In scopul continuării cer
cetării spațiului cosmic, miercuri 
a fost lansat in Uniunea Sovi
etică satelitul artificial al Pă- 
miutului „Cosmos-174”, infor
mează agenția TASS.

In afară de aparatura științi
fică, la bordul satelitului se a- 
flă instalate un sistem radio 
pentru măsurarea precisă a e- 
lemcntelor orbitei și un sistem 
radiotelemetric pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea diverselor a- 
parale.

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a 
anunțat că președintele Nixon 
a acceptat demisia ministrului 
de justiție al S.U.A., John Mit
chell, care urmează să devină 
efectivă de la 1 martie a.c. Mit
chell — a arătat Ziegler — se 
va alătura grupului de experți 
care va conduce desfășurarea 
campaniei electorale a preșe
dintelui Nixon.

Tiparul — Întreprinderea

de externe africani
ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). 

— Participanții la reuniunea 
miniștrilor de externe africani 
de la Addis Abeba au hotărît 
să includă pe ordinea de zi a 
dezbaterilor, la propunerea Gu
ineei, discutarea problemelor 
referitoare la situația din Rho
desia și Namibia, în lumina re
zultatelor sesiunii extraordinare 
a Consiliului de Securitate, 
desfășurate recent în capitala 
Etiopiei. Mai mulți vorbitori, 
printre care împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, s-au pronunțat 
pentru luarea în considerare a 
unor noi inițiative în scopul e- 
liminăril colonialismului și ra
sismului din partea de sud a 
continentului african.

Conferința a hotărît, de ase
menea. crearea unui Comitet 
special pentru cooperare inter- 
africană.

După adoptarea ordinii de zi, 
secretarul general al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.),

Diallo Telli, a prezentat un ra
port asupra situației de pe con
tinentul african. Documentul 
condamnă îndeosebi aparthei
dul și politica de discriminare 
rasială promovate de regimurile 
de la Pretoria și Salisbury, pre
cum și dominația colonială por
tugheză din Angola, Moxqmbic 
și Guineea-Bissau. In raport se 
subliniază faptul că acordul în
cheiat de Marea Britanie cu re
gimul rasist de la Salisbury es
te inechitabil. „Cînd propune
rile de reglementare sînt exa
minate cu atenție, a declarai 
Diallo Telli, se evidențiază fap
tul că guvernul conservator bri
tanic a sacrificat interesele a 5 
milioane de africani Zimbabwe, 
lăsîndu-i la discreția a~TOOOOO 
de albi : în virtutea acordului 
dintre Londra și Salisbury, 
populația Zimbabwe nu va pu
tea deveni majoritară, în cel 
mai fericit caz. mal înainte de 
cel puțin două-trei generații".
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