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O sarcină de răspundere în fața

fiecărui colectiv minier în aceste
Cu planul pe primul 
trimestru îndeplinit

zile de încheiere a trimestrului I

ONORAREA RANDAMENTELOR minei Lupcni este primul

PLANIFICATE LA TOATE
FRONTURILE DE LUCRU!

La Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din între
prinderi și centrale industria
le și de construcții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta, în cu- 
vîntul sau. ca : -Un obiectiv 
central al planului pc 1972 și 
•1 întregului cincinal, ca de alt
fel al întregii noastre politici 
economice, este creșterea pro
ductivității muncii".

Ca expresie sintetică a efici
enței muncii sociale cheltuite 
tn procesul de producție, creș
terea neîncetată a productivi
tății muncii reprezintă o cerin
ță obiectivă pentru economia 
țării noastre. De aceea prin pla
nul cincinal 1971—1975 s-a pre
văzut ca productivitatea muncii 
pe salariat să sporească cu cel 
puțin 42 la sută în industrie și 
cu 35 la sută în activitatea de 
construcții-montaj.

In efortul general de creștere 
a eficientei economice, rolul 
primordial ii revine productivi
tății muncii. Creșterea produc
tivității muncii înseamnă eco
nomie de muncă, adică produ
cerea unei cantități mai mari 
de valori de întrebuințare cu o 
cantitate mai mică de muncă. 
In acest sens, sint elocvente 
realizările obținute de poporul 
nostru în anii construcției so
cialiste. Evidențele statistice a- 
rată că, dacă s-ar fi lucrat în 
industrie în anul 1970 cu pro
ductivitatea obținută în anul ’ 
1950 în această ramură econo
mică ar fi fost necesar în 1970 
ti.-. plus de peste 5 milioane sa- 
lariați... Numai în perioada 
1966—1970, pe ansamblul in
dustriei productivitatea muncii 
a crescut cu 42 la sută, cu un 
ritm mediu anual de 7,3 la su
tă. Dacă în anul 1965 creșterea 
cu un procent a productivității 
muncii a reprezentat un spor 
de 1,5 miliarde lei producție 
industrială. în anul 1970 ’Te
te rea productixntații muncii cu 
un procent a însumat 2.7 mi
liarde lei. iar în anul 1975 va 
însemna cea. 5 miliarde Ici.

La exploatările miniere din 
Valea Jiului productivitatea 
muncii a crescut în anul 1970 
cu 186,8 la sută față de anul 
1955, adică cu un ritm mediu 
anual de 7,3 la sută, egal cu 
cel realizat pe întreaga indus
trie in cincinalul 1966—1970. 
Planul cincinal 1971—1975 a

pus în fața minerilor Văii Jiului 
sarcini noi de sporire a produc
ției de cărbune, paralel cu în
semnate creșteri de productivi
tate a muncii. Pentru o putea 
aprecia rolul creșterii produc
tivității muncii în creșterea 
producției de cărbune a bazinu-
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suinul pentru încălzirea popu
lației unui oraș dc peste 30 mii 
locuitori pe un an dc zile.

Dar cîte nu se pot face cu a- 
ceastă cantitate de cărbune da
că nc gîndim la multiplele în
trebuințări ale cărbunelui de 
Valea Jiului!

Desigur toate acestea pot să 
ne apară la prima vedere niște 
simple calcule teoretice, dacă, 
analizînd cu toată răspunderea 
activitatea noastră, nu am dez
vălui suficiente resurse care 
pot conduce, fără investiții su
plimentare, la sporuri importan
te de productivitate a muncii. 
Orice metodă de analiză a folo
sirii timpului de lucru (crono- 
metrarea, fotografierea, obser
vările instantanee), a capacită
ților de producție existente 
dezvăluie rezerve a căror mă
rime nu ne vine în minte în 
fiecare moment. Este vorba aici 
de toate întreruperile procesu
lui de producție cauzate de de
ficiențele în organizarea. pro
ducției și a muncii, de califi
carea personalului, de nivelul 
de conștiință al acestuia. Pu
tem vorbi aici de aproviziona
rea corespunzătoare, de execu
ția unei munci de calitate la 
nivelul fiecărei verigi și al fie
cărui salariat, de folosire cu

Colectivul sectorului VII al ___ ___ ______
sector minier de producție din ' alea Jiului care își îndepli
nește sarcina trimestrială la extracția dc cărbune.
Cele 1 400 tone cărbune extrase peste plan in primele două 
decade ale lunii martie, care se adaugă celor peste 5 000 
tone depășire pc primele două tuni ale anului, au permis 
ca acest colectiv să dea primele cantități dc producție peste 
prevederile dc plan ale trimestrului I.

Depășirea ritmică cu peste 10 la sută a planului pc 
fiecare din lunile cnrc s-au scurs și randamentele mari ob
ținute pe brigăzi sint urmarea firească a respectării tuturor 
măsurilor tehnice, organizatorice și politice luate o dată 
cu trecerea la programul de lucru in subteran în schimbu
rile de 6 orc. întregul colectiv de muncitori, ingineri și teh
nicieni sub conducerea organizației de partid din sector a 
contribuit la obținerea realizărilor dc laudă, rcinarcindu-sc 
în mod deosebit aportul brigăzilor de abataje conduse de 
comuniștii VICTOR BÎRNA. NICOLAE TANASACIIE și 
CONSTANTIN CAPDEFIER.

VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA ZAIR

La Centrul de telecomunicații spațiale 
și la Complexul agro-industrial de la N’Sele

KINSHASA 22. — Dc la trimișii 
speciali : In programul vizitei pc 
care președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprind în Zair, pri
ma jumătate a zilei de miercuri a 
fost rezervată cunoașterii a două 
obiective semnificative pentru pro
gresul țării gazda.

In cursul dimineții, oaspeții ro
mâni au vizitat Centrul de teleco
municații spațiale, situat în apro
pierea capitalei, la N’Sele. Construc
ție nouă, modernă, Centrul asigură 
transmisia și recepția de imagini și 
text, prin intermediul satelitului In- 
tersat. plasat deasupra Atlanticului. 
Republica Zair beneficiază, astfel 
dc un instrument rapid și eficace 
de comunicare cu restul lumii. Cen
trul de la N’Sele a fost inaugural 
in iunie 1971 dc președintele Mo
butu Scsc Scko.

Oaspeții români au fost salutați 
la sosire de ministrul poștelor și te
lecomunicațiilor, Nyoka, președintele 
Oficiului național al poștelor și co
municațiilor, Kahozi, dc conducerea 
centrului. O unitate militară a dat 
onorul. Oaspeților li s-au oferit bu
chete de flori.

Ministrul Nyoka a relevat, în
tr-o scurtă alocuțiune, că este o 
mare onoare pentru lucrătorii cen
trului de la N’Sele să-i primească, 
în această zi solemna, pe conducă
torul statului român și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. ' ' și-a exprimat 
bucuria și mindria de a putea in- 
tîmpina pc oaspeții români la Cen
trul de telecomunicații spațiale, rod 
al preocupărilor guvernului zairez

pentru progresul ți dezvoltarea țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu ati vizitat 
apoi stația de telecomunicații, pri
mind explicații din partea ingine
rului Numbi.

La sfirșit, oaspeții români, sem- 
nînd în cartea de onoare, au arătat 
că această modernă instalație de te
lecomunicații spațiale Ic-a produs o 
bună impresie și au adresat lucră
torilor ci calde felicitări.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat că Centrul dc telecomunicații 
spațiale de la N’Sele constituie un 
motiv dc mindric și un obiectiv dc 
mare folos pentru poporul Zairu
lui.

Oaspeții români a 
complexul o 
N’Sele, aparținînd Mișcării Popu
lare a Revoluției. Sute dc muncitori 
au făcut o entuziastă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, care au fost 
salutați la sosire dc directorul Bi-

au vizitat apoi 
agro-industrial de la

Dineu oferit

se face asta, ca 
face aia, nici că

rnului Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției, Madrandele Tanzi, se
cretar general al partidului, Kithi
ma. secretar general adjunct, Zon- 
domiu, de conducerea întreprinderii. 

Directorul complexului M.R.P. 
din N’Sele, Mbungani, prezintă 
oaspeților profilul întreprinderii. 
Aci se desfășoară o activitate mul
tilaterală : cultura ananasului, avi
cultura. zootehnic, complexul pose
dă o uzină dc conserve de ananas; 
este în proiect construcția unui a- 
bator, întreprinderea arc o funcție 
productivă, dar și experimentală

Complexul dc la N’Sele, situat 
pe malul fluviului Zair, beneficia
ză dc o modernă bază turistică — 
hoteluri, vile, bazine, terenuri dc 
sport

Aici se desfășoară unele din ma
rile manifestări politice — congre
sul partidului, sesiuni parlamentare, 
conferințe naționale. Complexul a 
fost inaugurat acum patru ani

(Continuare fn pag. a 1-a)

de președintele
Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu

lui carbonifer Valea Jiului e 
bine să cunoaștem că la nive
lul anului 1965 un procent de 
creștere a productivității mun
cii însemna o producție supli
mentară de 57 mii tone cărbu
ne, în anul 1970 creșterea pro
ductivității muncii cu un pro
cent însemna 78 mii tone, iar 
în anul 1975 aceasta va însem
na 113 mii tone, ceea ce echiva
lează cu încărcătura a 56,5 gar
nituri de tren formate din cîte 
40 de vagoane a cîte 50 de tone 
pe fiecare vagon sau o lungi
me de tren mai mare decit dis
tanța de la Petroșani la Bărbă- 
teni.

Ca resursă energetică 113 mii 
tone cărbune de Valea Jiului 
înseamnă consumul unei cen
trale electrice pentru produce
rea a 200 milioane MWh, sau 
energia care poate acoperi con-

Ing. Gh. 
șef serviciu 

economice

MIITUȚ 
pian-analize 
— C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)

a' pei, să mă prezint și 
eu, mi-s Petru Roman, 
mi-s maramureșan, din 

Sighet, in '47 am apucat dru- 
mu' Aninei, apăi, din '51 am 
pornit-o și-ncoa’ spre Aninoa
sa... Am fost șef de schimb la 
Ion David il, știți, e maistru a- 
cum, șef de brigadă... ia, să 
nu mințesc, mi-s din '58. Da' 
pei. unii zic că-s mic și iute la 
minie, numa' cind ii aud : „mă, 
uite, mă, ăsta-i cit un grăunte, 
da' sfiriie, mă-i, dat dracului..." 
Păi, știu eu cum is ? da’-mi 
place omu' să fie de-nțălăs că 
nici eu nu-s sălbatec, bolond, 
cum se spune pe-aici... O ve
nit odată unu' cu nasu' sus,

câ de ce nu 
de ce nu se 
tu, cine-i, nici că de unde-i, eu 
mă simțam obosit, într-un hal 
fără de hc.’_ și, hop și el, n-a- 
vea habar de ce ne doare... 
M-am 'nervat : „Mărg așa, și 
gata" ! i-am răstit-o... Auziți, 
să ne ia la bani mărunți, da’ 
pei cum să nu, i-am spus : „eu 
îs muncitor, dom’le, dumneata 
știi ce fac, de unde-am vinit 
și-ncotro plec ?..." Păi, cum cu
noștea el cum se cade să mărg, 
dacă nu ne știa rostu’ ? L-am 
trimis de unde-o vinit... A, da' 
pei, să vă povestesc ceva... A- 
bia scăpasem de surupare... Cum 
a fost cu asta ? An' trecut, in va
ră, pă cind m-am dus diminea
ța la front, deja era tot abata- 
ju' laolaltă, golu' ăla mare 
s-a-nchis, a fost norocu' nost că 
n-o prins pe nimeni... Am cre
zut că nu știu ce-i cu munte
le, că se dărimă, că era plin 
frate-miu, ai-aia-ia-ia... Au fu-

git care-ncotro. l-a culcat pre
siunea, stilpii spre front, nici 
șobolanu' nu mai putea ieși 
de-acolo... Da'pei, au stat oa
menii săracii, ceasuri întregi că 
era piatră, ai-a, au tot băgat la 
lungârimi, să nu mai vie de 
sus, s-o scos pină la hotar, a- 
bia in al patrulea schimb am 
prăbușit... Păi, să vă spună 
Stan, sau Tioc, sau, ăla, Broas
că, sau Băzăvan, întrebați pe 
Nicuță... De-afară, văzind că 
nu ies au trimăs după mine... să 
iasă Roman, că-i bai mare!..." 
O vinit fata mea, Maria, cu 
merinden subsuoară, a-ntrebat 
marca cutare - ad:că eu - n-a 
ieșit ? Cuplătoru' mi-a adus 
suplimentu*... Da’ pei cum nu. 
se pierde pofta de mincare, nu 
m-am atins de merinde... Mă, i

Uricani
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In activitatea educativă
a organizațiilor de tineret

0 UTILA
LECUI DE VIATA>

Inevitabil, în viața fiecărei or
ganizații se ivesc nenumărate pro
bleme care cer o soluționare ope
rativă, eficientă in fața cărora tre
buie adoptată o atitudine combati
va, de ncingâduință. Combativitatea 
presupune o demonstrație teoretică 
a normelor, ideilor, principiilor mo
rale apărate și implicit demonstra
ția practică, transpunerea în fapte 
a acestor norme, idei, principii. In 
momentul în care vorbim una și 
facem alta, cînd între vorbe 
fapte există discordanță și nu 
unitate deplina, în zadar vom 
cerca sa imprimam altora anumite 
convingeri șt atitudini.

Tinerii, prin maturitatea lot ci
vică manifestă un înalt spirit com
bativ, au îndrăzneala (aceasta nea- 
vind nimic comun cu obrăznicia) 
de a-și exprima deschis punctele 
de vedere, cu corectitudine și exi
gență. Din multe exemple ce ne 
stau la indemînă ne-am oprit la 
unul singur — uteciștii de la 
C.U.M.P. Ei formează un nucleu, 
o organizație puternică al cărei se
cretai. iov. Ion Stoicoiu, ne-a îm
pănași! multe amănunte despre 
viața lor de organizație. „Desigur 
nu poate fi concepută o organi
zație în care toți vorbesc și nu se 
realizează nimic, ne-a relatat tînă- 
rul secretar. Dacă ne referim la ca-

Si 
o 

in

zări concrete trebuie să recunoaș
tem că există diferite metode, de 
la om la om. pentru că de fapt to
tul pornește de la idei greșite pe 
care noi ceilalți încercam și trebuie 
să le schimbăm pentru a-i ajuta pe 
ei șt în același timp pentru presti
giul și sudura organizației noastre. 
Am observat câ nu întotdeauna am 
avut rezultatele dorite. La noi în 
organizație se manifestă intens o- 
pinia colectivă, atitudinea combati
vă în fața abaterilor".

Ne-a fost relatat apoi cazul con
cret al unui utccist recalcitrant, le
neș. cu o comportare nedemna in 
familie ți la locul de muncă. La 
început, atitudinea combativă a ti
nerilor săi colegi a fost luata drept 
răutate, răfuială, el considcrindu-se 
foarte cored fiind nedumerit dc ce 
„toți au ceva cu el". Tînărului i 
s-au arătat deschis greșelile, carac
terul lor dăunător și necesitatea li
chidării lor. Cu toate acestea cole
gii au găsit de cuviință să nu-1 ex
cludă din organizație, ințelegind că 
numai ci îl pot ajuta, că numai su
pravegheat și îndrumat de organi
zație tovarășul lor de munca poate

I. FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎN ZIARUL
DE AZI:

Peste 1 200 de cetățeni din cel mai tînăr oraș 
al Văii Jiului au participat în ultimele zile la 
muncile patriotice organizate de comitetul exe
cutiv al consiliului popular pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea localității.

In cadrul acestor acțiuni s-au procurat pe plan 
local 120 pomi ornamentali care au fost plantați 
în centrul orașului, s-au curățat și recondiționat 
zonele verzi pe o suprafață de 7 000 metri pa- 
trați și au fost săpate 200 gropi pentru viitoarele 
plantări. Tot în aceste zile s-au curățat șanțurile 
și rigolele pe o lungime de 450 metri și s-au re
parat și întreținut drumurile comunale în locali
tatea Cîmpu lui Neag. Printre cei mai harnici 
cetățeni care și-au adus contribuția la realizarea 
acestor lucrări se numără deputății loan Geană, 
Iosif Szelan, Maria Patalita și cetățenii Iosif Ti
ler, Elena Huruban. Constantin Petcu, loan Ia- 
cob. Elena Chițulescu ș.a.

In perioada care urmează, muncile patriotice 
pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului 
Uricani vor fi intensificate, acordîndu-se o deo
sebită atenție zugrăvirii fațadelor la clădirile de 
pe artera principală, extinderii plantărilor și 
menținerii curățeniei.

Pentru ridicarea urbanistică a localității Cîm
pu luj Neag și asigurarea unui traseu turistic 
corespunzător spre această parte a municipiului,

vor fi demolate construcțiile necorespunzătoare 
și aliniate gardurile și, se vor executa prin 
munci patriotice diferite lucrări utilitare.

© Preocupare stărui
toare pentru PRE
VENIREA INCEN
DIILOR

(IN PAGINA A 2-A)

Aninoasa
Și în comuna situată pe Valea Aninilor s-au 

desfășurat în ultimele două zile importante lu
crări pentru gospodărirea și înfrumusețarea lo
calității.

Răspunzînd chemării consiliului popular, pen
tru susținerea angajamentului luat în întrecerea 
socialistă, sute c’e cetățeni din Aninoasa și 
Iscroni au muncit la curățirea albiei pîrîului, a 
rigolelor și șanțurilor, la întreținerea zonelor 
verzi. Printre lucrările mai importante, executate 
în aceste zile, se nufnără curățirea și recondițio- 
narea a 2,5 ha zone verzi, plantarea unui număr 
de 100 puicți de brazi tuia, curățirea a 250 ml 
șanțuri și a 300 ml din albia pîrîului, la care au 
muncit cu însuflețire peste 200 de cetățeni. O 
contribuție importantă la curățirea și întreține
rea zonelor verzi au adus-o elevii școlilor gene
rale din comună sub îndrumarea cadrelor didac
tice Ileana Sichitiu, Rodica Moraru și Iosif 
Șiino.

C. HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Crearea Uniunii Ti
neretului Comunist 
Informații utilitare 
Alb-negru
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© Comentariul zilei: 
Evoluția dinamică a 
relațiilor româno- 
zambiene

• Delegația M.A.N. 
și-a încheiat vizita 
în Iugoslavia 
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Dineul oferit miercuri de președin
tele Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, în onoarea președintelui 
Republicii Zair, Mobutu Șese Scko. 
și a doamnei Marie Antoinette Mo
butu, a reunit, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, numeroase perso
nalități ale vieții politice, economi
ce și culturale zaireene. Se aflau 
printre invitați Bo-Bo!iko Lokonga, 
președintele Adunării Naționale, și 
membri ai Biroului forului legisla
tiv, Madrandele Tanzi, directorul 
Biroului Politic al M.P.R.. Kithima, 
secretar general al partidului, alți 
membri ai Biroului Politic al Miș
cării Populare Revoluționare, Karl-i- 
Bond Ngunza, ministrul afacerilor 
externe. Bulundwe, ministrul dc in
terne, și alți membri ai guvernu
lui, Bosango, comandant șef inte

rimar al forțelor armate zaireene, 
generali și ofițeri superiori, primul 
președinte al Curții Supreme, pro
curorul general al republicii, guver
natorul orașului, rectorul Universi
tății Naționale.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al comerțului exte
rior, Cornelitt Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei. și celelalte persoane oficiale 
române, precum și Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul țării noastre la 
Kinshasa.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Republica 
Zair.

In timpul dineului, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Zair, Mo
butu Șese Scko, au rostit toasturi.

La 23 martie se sărbătorește Ziua 
meteorologică mondială, în aminti
rea datei cind a luat ființa Orga
nizația Meteorologică Mondială 
C.O.M.M. România a fost printre 
primele 10 state fondatoare ale a- 
cestui for specializat al Organiza
ției Națiunilor Unite.

Sărbătorirea acestei zile, în toate 
țările membre ale O.N.U. care de
țin servicii meteorologice, își propu
ne popularizarea în rîndurilc ma
relui public a complexității și i oi
lor aspecte practice pe plan națio
nal și mondial, ale activității me
teorologice, activitate în slujba di
feritelor ramuri economice. Din a- 
nul 1961, cînd s-a sărbătorit pen
tru prima dată Ziua meteorologică 
mondială, țările membre organizea
ză anual acțiuni menite să contri
buie la realizarea unor importante 
obiective axate pc teme stabilite dc 
Organizația Meteorologică Mondia
lă, în funcție de preocupările majore 
ale anului respectiv.

Pentru aniversarea Zilei meteoro
logice mondiale din acest an, Orga
nizația Meteorologică Mondială a 
propus ca temă de dezbatere „Omul 
și mediul". După cum s-a mai anun
țat, în cursul acestui an urmează să 
aibă loc la Stockholm o conferință 
internațională care, pc baza rapoar
telor ce se vor prezenta de co-

misii specializate, va elabora rezo
luții și recomandări privind com
baterea poluării aerului, apei, ero
ziunilor, zgomotului etc. In contex
tul acestei problematici, O.M.M. sti
mulează cercetările privind comba
terea poluării atmosferei și găsirea 
modalităților dc supraveghere a ni
velului dc contaminare a oceanului 
ar ian.

Sasanții atrag atenția câ, deși 
nu se pot pronunța în prezent dacă 
omenirea se îndreaptă către o c- 
poca dc glaciațiuni sau dc încălzire 
excesivă, csic însă sigur că, o data 
declanșat, prin modificările produso 
prin poluarea atmosferică, procesul 
dc răcire sau de încălzire se auto- 
întreține. Iată dc ce numeroase țări 
întreprind programe, vizînd obți
nerea de indicații suplimentare asu
pra modificării calității acrului. Or
ganizația Meteorologică Mondiala 
sprijină și impulsionează cercetarea 
științifica în acest domeniu. Esic 
cunoscut programul organizației pri
vind controlul poluării de fond, ca
re are ca obiectiv primordial în
ființarea unei rețele mondiale dc 
stații necesare determinării tendin-

Emil MARINESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

SCRISOARE DESCHISA
Tovărășele dragă, eu v-aș zice 

pă nume, dar nu știu care-i, ca 
m-ai "încurcat de tot cu semna
turile Le schimbi matale mereu, 
cum te duce capul. (Da’, chiar! 
Cine îți dă voie, dom’le, să 
umbli prin alfabet și dicționare 
fi să-ți confecționezi fel de fel 
de nume ?). Asta între ghilimele 
fie vorba...

Să știi că sint... foc. De supă
rat, bineînțeles. Dacă n-aș cu
noaște faptul că nu se apretează 
cu cultura mea, aș fi fi mai dur. 
De altfel, dumneata să știi că ai 
noroc, că te-ai legat de mine și 
nu de frate-meu. Azi erai în 
cirje! El e iute. La minie. Eu 
sint mai potolit. Din fire. Da', 
ia hai s-o luăm un pic aritmetic, 
să vedem de ce m-ai criticat... 
af Intîi îmi dai poza la ziar 
(bună. te-i drept!). cu niște a- 
lltzii foarte directe la compor
tarea mea Chipurile, ca mă 
plimb ’ Da' ce, matale, cînd 
mregi după treburi, nu te plimbi ? 
Toată lumea se plimbă. Ce, a- 
leargă vreunul ? Și-apoi, ce-ai 
vrea ».î fac < Filme nu prea sint 
după exigența mea. Cînd o veni 
„lovestori", se schimbă treaba! 
Atunci merg și eu la film. Ma
tale ce-ai face toată ziua, dacă

întrebarea

. i fi tinăr ? Vezi ca pot fi eu 
să te încui ? Da' eu sint subțire 
Asta e diferența/

aici urmează numele 
ce este satisfacția dato- 

plinite Ce exprimă zim- 
betul — amestec de oboseală cu 
bucuria că ai fost util, că ai fă
cut un lucru bun f

Aici pot să-ți răspund : da! 
Știu că și lata lucrează! Da’ ma
ma. nu .<* Știu ! că știu !
Știu și cit dacă n-am
meserie! matale un post
bun cu salariu... mare!

c) Chestia c am fost beat nici 
nu-i adevărată. Din trei sute! 
Am fost nițel mai vesel, ca-s 
trist in general D-aia cînd aud 
la radio melodia mea preferată 
— o știu — cu „Te rog, ai răb
dare cu mine", mă înmoi. Că 
am și eu chestiile mele... Da' 
parcă are habar cineva ! Cel mai 
tare m-ai supărat însă cind ai 
spus că am locul meu preferat 
in bar, la masa din fund. Unde 
să fi stat, tovarășa’, pe ger, pe 
ploaie f* Dumneata chiar n-ai pic 
de inimă ? Vezi că fi malale ai 
lipsuri ? Afa că, tovarășa draga, 
lasă-mă pe mine dracului in pa
ce ! Te rog frumos! Că s-ar pu
tea să... ai necazuri cu frate-meu 
E iute, să fiii! Mai cunosc eu 
niște cazuri... The end. Dacă vii 
pe la bar, întreabă de mine. O 
să te conving că am dreptate..

Semnez indescifrabil, că așa 
vreau eu, dar dacă vii, să știi 

că mă cunoaște băieții 
de la bar!

Am fost. L-am văzut, Șt m-am 
convins. M-am convins, abia a- 
cum, că Darwin nu greșise. Nu 
știți la ce mă refer ? Ei, cum 
nu?! Chestia cu origirra...

Victor IAȚENCO
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inactivele Congresului a] X-lca al partidului, ple
nara C.C ul P.C.D. din 3—5 noiembrie 197], Confe
rința pc țară a cadrelor do conducere din între
prinderi. centrale industriale și de construcții sint 

mărturii grăitoare ale politicii partidului și statului nostru
dc dezvoltare economică și socială a țării, de creștere con
tinuă a avuției naționale, rod nl hărniciei întregului r»O)X»r, 
de ridicare continuă a bunăstării tuturor oamenilor mumii.

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate cerc 
luarea măsurilor necesare dezvoltării armonioase a tuturor 
sectoarelor activității economico-sociale, creșterii și întări
rii in rindul maselor a sentimentului răspunderii și grijii 
față de avutul obștesc ca și dc bunurile personale ale ce
tățenilor patriei noastre.

O problemă de etică cetățenească, în contextul dc măsuri 
tare definesc preocupările pentru consolidarea și apărarea 
avutului obștesc, o constituie respectarea normelor de pază 
'■uniră incendiilor D, altfel, ușa rum se arată in Decretul 
nr. 102/1963, participarea la prevenirea incendiilor este în 
esență o îndatorire p.Uriofică a tuturor oamenilor muncii, 
m calitate dr proprietari mijloacelor dc producție și dc 
producători. In general putem spune că muncitorii, tehnicie
nii. maiștrii, inginerii unităților Centralei cărbunelui Petro
șani iși „duc o contribuție reală la această acțiune fiind 
convinși că, prin respectarea normelor dc prevenire a in
cendiilor, concomitent contribuie la realizarea planului dc 
producție și își îndeplinesc și obligația cetățenească dc a apăra 
avalul obștesc. Sub îndrumarea comitetelor dc partid dc la 
unitățile miniere din Valea liului, conducerile colective ale 
acestora sînt preocupate permanent să asigure condiții opti
me desfășurării în ritm susținut a producției fără deficien
te si avarii, fără pierderi materiale. Un loc important în 
cadrul acestor preocupări îl ocupă activitatea dc prevenire 
a incendiilor in cadru! tuturor exploatărilor miniere și ce
lorlalte unităti, respectarea normelor și regulilor privind 
apărarea de foc a Imnurilor materiale. Este- o preocupare 
stăruitoare promovată din convingerea că respectarea norme, 
lor de prevenire a incendiilor constituie o latură esențială 
a bunului mers al procesului muncii dc care depinde, în 
bună măsură, de succesul deplin în creșterea producției dc 
cărbune si satisfacerea «ronomiei naționale cu combustibil 
primar.

Recentele analize i wntruale efectuate in cadrul ex
ploatărilor miniere din bazinul Văii Jiului conduc la conclu
zia pozitivă că datorită responsabilității și operativității cu 
care acționează comisia tehnică coordonatoare a Centralei 
cărbunelui și comisiile tehnice din unitățile miniere, s-a ela
borat și aplicat un cuprinzător plan de măsuri tehnieo-orea- 
nizatorice menite să ridice la cote superioare activitatea în do
meniu) p.ei. Sînt demne de remarcat în acest context măsuri
le dc o reală eficiență ce s-au elaborat și aplicat în ce pri
vește apărarea de pericolul focului a bunurilor materiale ?i 
a construcțiilor din cadrul unităților C.C.P. Astfel, s-a 
trecut la punerea tuturor instalațiilor electrice de forță și 
lumină de acord cu normele în vigoare, la dotarea unităților 
cu materiale de stingere a incendiilor, la remedierea defec
țiunilor semnalate la unele instalații de încălzire, la urmă
rirea modului de respectare a parametrilor tehnici în ex
ploatarea utilajelor pentru a se înlătura cauzele izbucnirii 
incendiilor etc.

Pornind dc la faptul că o trainică disciplină a producției 
și a muncii nu este de conceput fără însușirea de către 
toți salariații a normelor și regulilor p.c.i comisiile tehnice 
din C.C.P. și unitățile aparținătoare și-au propus să dez
volte și să întărească munca educativă în rindul salariaților 
și s-o dirijeze în acest sens. S-a prevăzut astfel reactuali
zarea sarcinilor specifice fiecărui loc de muncă, intensifica
rea agitației vizuale prin inscripții, indicatoare, panouri, afișe 
sugestive, conferințe, stații de radioficare, amenajarea de săli 
de documentare tehnică, instruirea de către cac’re compe
tente a tuțuror categoriilor de salariați.

Desigur în aplicarea programului de măsuri și în final, 
in creșterea eficienței activității în domeniul pazei contra 
incendiilor, un rol deosebit revine întăririi capacității com
bative a formațiilor civile dc pompieri, căreia comitetele 
oamenilor muncii ale exploatărilor miniere cît și consiliul 
oamenilor muncii al Centralei cărbunelui le acordă în conti
nuare o atenție sporită.

Activitatea de prevenire nu privește numai conduce
rile unităților, comisiile tehnice p.c.i. sau anuraiți salariați cu 
obligații dc serviciu în această direcție. Munca de prevenire 
a incendiilor reprezintă o îndatorire de prim ordin pentru 
toți șefii de ateliere, secții, depozite ete.

Experiența valoroasă a comisiilor tehnice din unitățile 
Centralei cărbunelui, a organelor răspunzătoare de activi
tatea p.c.i. din aceste unități obligă în continuare la creș
terea exigenței și preocupării tuturor factorilor de răspun
dere, pentru a ridica munca de prevenire s incendiilor la 
cotele prestigiului de care se bucură exploatările miniere 
în îndeplinirea și depășirea planului de producție la cărbune 
necese.r industriei noastre socialiste.

stăruitoare
Preocupare

Fruntași în activitatea de p. c. i

PREVENIREA 
INCENDIILOR

exploatărilor miniere și celorlalte unități
ale Centralei cărbunelui Petroșani!

@ Comondanții formațiilor 
civile dc pompieri VASILE IZ- 
DRUGA de la E.M. Dîljo, VIO
REL LUCACI - E.M. Paroșeni 
IOAN VARGA - E.M. Lupeni, 
au intensified serviciul de rond 
îmbunătățind eficacitatea aces
tuia, au accentuat pe înlătura
rea deficiențelor constatate pe 
loc. In activitatea lor zilnică, a- 
cordă un real sprijin șefilor de 
secții, ateliere etc. pentru or- 
gonîzarea p.c.i k> locurile de 
muncă, instruind personalul sa
lariat și echipele de primă in
tervenție.

p.c.i. a E.M Lonea este con
știincios in munca desfășurată 
pentru preintimpinoreo incendi
ilor. Ca șofer, asigură in per
manență buna funcționare a 
outopompei cisterne.

noștințele predote la instruire. 
Printr-o bună organizare a 
muncii și ca urmare a sprijinu
lui solicitat conducerii minei și 
comisei tehnice p.c.i., a asigu
rat o bună prezență la orele 
de pregătire.

• ION FLEȚAN, șofeî pe
A.P.C. din dotarea formației

V _____

> VASILE ANTON, coman
dant al formației civile de 
pompieri a E.M. Aninoosa, a- 
cordă o otenție deosebită exe
cutării programului de pregă
tire o formației. In acest scop, 
el se pregătește temeinic pen
tru predarea lecțiilor, urmăreș
te ca membrii din formație' 
să-și însușească temeinic cu-

• IOAN MARGULESCU, 
IOAN CHIRIȚOIU, IOAN DU- 
MÂRESCU, comandanți oi for
mațiilor civile de Io minele Lo- 
nea, Petrilo și de la prepora
ția cărbunelui Coroești, ocordă 
o atenție deosebită activității

de propogandă p.c.i. Un merit 
al lor este realizarea unor pa
nouri, fotomontaje, expunerea 
de conferințe pe teme p.c.i., a- 
menajoreo gazetei luminoase 
satirică, ca și expunerea de ma
teriale propagandistice p.c.i la 
stația de radioficare, ori ame
najarea unor camere documen
tare p.c.i. ca cea de la pre
parați Coroești. Toate aces
tea sînt pirghii importante ca
re contribuie la combaterea 
cauzelor de incendii. Să ur
măm exemplul celor care le 
promovează in octivitatea lor !

SA LE URMAM EXEMPLUL!

bunei

Ioan Bălănescu, inginerul 
șef al minei Lonea, președin
tele comisiei tehnice P.C.I., 
analizînd sarcinile ce-i revin 
pe linia pazei contra incen
diilor.

nea a scos în evidență metodele 
bune folosite de comisia tehni
că p.c.i. a acestei unități minie
re în scopul înlăturării la timp 
a cauzelor generatoare de in
cendii. De aceea, recomandăm 
ca toate colectivele unităților

din Valea Jiului ale C.C.P. să 
aplice la rindul lor aceste meto
de, astfel îneît, să se creeze toate 
premisele înlăturării la timp a 
tuturor cauzelor care ar putea 
duce la izbucnirea de incendii 
păgubitoare.

desfășurări a activității
de pază contra incendiilor

Comandanți

Sarcini majore,
în centrul

Pentru a vă aduce în mod e- 
flcate contribuția la apărarea 
avutului obștesc, urmăriți cu 
maximă atenție, cu toată răs
punderea șl exigența respecta
rea următoarelor cerințe i

locurile de muncă, luîndu-se 
măsuri pe loc de remediere a 
deficientelor constatate :

— sA se acorde un accent 
deosebit organizării temeinice a 
serviciului de rond : în special 
în schimburile II și III :

— pompierul care execută 
serviciul de rond, să fie bine 
pregătit, revăzindu-și in conti
nuu atribuțiile ce Ic ore de în
deplinit :

— in executarea serviciului 
de rond, să se parcurgă toate

— să se acorde o atenție 
deosebită organizării pazei con
tra incendiilor la locurile de 
muncă, punîndu-se accent pe 
instruirea întregului personal ;

— neregulile semnalate pe 
timpul executării serviciului de 
rond și care nu pot fi remedia
te pe Ioc. să se aducă de ur
gență la cunoștința conducerii 
tchnico-administrative a unită
ții și a comisiei tehqice p.c.i res
pective.

A

In atenția
tuturor

salariaților
Pentru ca fiecare șef 

de atelier, depozit, sau 
orice alt salariat din u- 
nitățile miniere, să cu
noască și să poată lua

la timp măsurile ce se 
impun în vederea înlă
turării cauzelor ce pro
voacă incendii, este ne-
cesar :

• să se execute un control amănunțit la toate 
locurile de muncă pentru a se depista și înlă
tura orice cauză care ar putea provoca incendii;

• instalațiile electrice de iluminat și de for
ță, să fie verificate în amănunțime numai de 
către electricieni, luîndu-se măsuri pentru înlă
turarea oricărei defecțiuni sau improvizații;

• paza contra incendiilor la locul de muncă 
să se asigure temeinic, prin instruirea perma
nentă a tuturor salariaților;

• verificarea amănunțită a stării de funcțio
nare a materialelor inițiale de stingere a incen
diilor (stingătoare ețc);

• sudorii nu vor fi lăsați să execute lucrări 
de sudură, tăieri de metale în locuri cu pericol 
de incendiu, fără permisul de foc — și numai 
după ce s-au asigurat că au fost luate toate mă
surile de prevenire a incendiilor;

• nu se va admite folosirea de radiatoare, 
reșouri electrice precum și orice instalație ne
corespunzătoare sau in locuri de pericol de in
cendiu.

Convorbire cu loan BĂLĂNESCU 
inginer șef, președintele comisiei 
tehnice p.c.i. a Exploatării miniere 

Lonea

De mai mulți ani, in cadrul exploatării mi 
nierc Lonca, s-au obținut rezultate meritorii 
și pe linia pazej contra incendiilor alături de 
succesele in creșterea producției de cărbune. 
Putem să argumentăm afirmația noastră prin 
mai multe clemente : de 10 ani nu a avut loc 
nici un început de incendiu, formația civilă 
de pompieri, din cadrul minei, a obținut re
zultate bune. Despre experiența pozitivă 
câștigată în domeniul pazei contra incendiilor, 
am aflat amănunte utile și interesante, într-o 
convorbire, avută cu Ioan Bălănescu. inginerul 
șef al minej Lonea, președintele 
tehnice p.c-î.

comisiei

civile de pompieri I

ACORDAJ!

- Nerespectarea normelor de 
prevenire și stingere a incen
diilor stabilite prin instrucți
uni emise de ministere șl de 
celelalte organe centrale, se 
sancționează cu amendă de la 
: 000 la 3000 lei.

lor sau a conductelor la care 
se folosește flacăra deschisă, 
fără respectarea normelor pen
tru prevenirea incendiilor, se 
sancționează cu amendă de la 
200 la 400 lei ;

TOATA ATENJIA
SERVICIULUI
DE ROND

— Tovarășe inginer șef, ce ne 
puteți spune referitor la facto
rii care au condiționat obținerea 
succeselor pe linia pazei con
tra incendiilor ?

— La noi »n exploatare, acti
vitatea de pază contra incendi
ilor este o problemâ permanen
tă. coordonata și urmărită pe 
ba/a unuj plan de măsuri, con
crete și mobilizatoare. întocmit 
cu participarea activă a mem
brilor comisiei tehnice p.cj. Cu 
regularitate, la întocmirea pla
nului de măsuri, noi înscriem 
sarcini specifice fiecărui loc de 
muncă, avînd drept scop Înlătu
rarea cauzelor generatoare de 
incendii. întotdeauna căutăm ca 
sarcinile din plan să fie înca
drate în timp și să fie reparti
zate pe fiecare membru din co
misie. ținindu-se seama de spe
cificul sectorului in care lucrea
ză.

— Practic, cum urmăriți în
deplinirea sarcinilor prinse în 
planul întocmit ?

— Aș vrea să menționez că de 
o importanță deosebită pentru 
eficienta activității de p.c.i. "ș- 
te urmărirea îndeplinirii sarci
nilor cc ni le-am prevăzut. Ast
fel că la rapoartele zilnice (ce 
se țin Pe linie de producție) și

la care 
toare și 
fac parte din comisie, acestora 
li se reamintește ce au de fă
cut și pe linia pazei contra in
cendiilor. De asemenea, perio
dic se organizează controale Ia 
locurile de muncă și cu această 
ocazie se verifică concret, pe 
viu. gradul de pregătire și com
petență a tuturor cadrelor ce 
au responsabilități pe linie de 
P-C.L La aceste controale, co
mandantul formației civile de 
pompieri a exploatării, tov. ION 
MARGULESCLJ, a dovedit întot
deauna multă competență. O 
altă formă de control pe teren 
pe «"are o folosim este organiza
rea de exerciții practice )a lo
curile de muncă, pentru a veri
fica cum răspund echipele p.c.i 
și cum acționează intr-un even
tual incendiu. Menționez că in 
cazul cind constatăm încălcări 
ale normelor și regulilor de 
prevenire a incendiilor trecem 
operativ la sancționarea celor 
vinovați neașteptind c’a de a- 
ceastă problemă să se ocupe nu
mai organele de control ale 
M.A.L Această exigență a noas
tră, in finalizarea controalelor, a 
avut rezultate pozitive, deoarece 
in prezent, rar se mai constată 
încălcări ale normelor p.c.i.

participă șefii de sec- 
secții, care nemijlocit

— Ce forme și mijloace de 
propagandă folosiți în scopul e- 
ducării întregului personal sa
lariat în spiritul convingerii de 
necesitatea respectării regulilor 
p.c.i. ?

— Putem afirma că la mina 
Lonea desfășurarea unei inten
se munci de propagandă este 
factorul determinant in înlătu
rarea cauzelor generatoare de 
incendii și îndeosebi cele dato
rate neglijențelor. De aceea, la 
noi, s-a pus un accent deosebit 
in acest sens pe folosirea de 
mijloace vizuale (afișe, panouri, 
expoziții) p.c.i. cit mai diversi
ficate, iar periodic se prelucrea
ză la stația de radioficare a 
minei diverse materiale satiri
ce, (monoloage, cuplele), arti
cole apărute Ia gazeta de pere
te. Intre mijloacele folosite mai 
pot aminti amenajări de fotoga- 
zete cu aspecte p.c.i., efectua
rea de instructaje specifice lo
curilor de muncă, toate avînd 
scopul de a convinge pe toți 
salariații noștri de necesitatea 
respectării p.c.i.

să acordăm un sprijin mai ma
rc formației civile de pom
pieri a exploatării miniere in 
vederea îndeplinirii chemării la 
întrecere in cinstea zilei de 13 
septembrie, .Ziua pompierilor" 
din țara noastră: să acordăm 
o atenție sporită executării 
serviciilor de rond, îndeosebi în 
schimburile II și III, să intensi
ficăm acțiunile de propagandă 
folosind toate mijloacele de ca
re dispunem.

— In încheierea dialogului 
nostru, care sînt cele mai im
portante concluzii ce ni le pu
teți preciza?

rind aș vrea 
pe necesita
și in con-

— Preocupări, proiecte de vi
itor ?

— In afara metodelor enunțate 
pină acum, pe care Ie vom fo
losi și in viitor, ne-am propus

- Neadăpostirea, neîntreține- 
>ea în stare de funcționare, sau 
blocarea în așa fel, ineît să nu 
pootă fi folosite in caz de in
cendiu, a instalațiilor, mașinilor, 
utilajelor și materialelor de 
prevenire și stingere a incendi- 
iilor, ori exploatarea acestora 
în alte scopuri decit cele pen
tru care sint destinate, se sanc
ționează cu amendă de la 800 
la 1 500 lei.

- Fumatul in depozite, goro- 
je, magazii, poduri sau în ori
ce alte asemenea locuri, unde 
există pericol de incendiu, in 
afara spațiilor destinote aces
tui scop, se sancționează cu a- 
mendă de la 300 ’a 800 lei ;

— In primul 
să accentuez 
tea creșterii 
tinuarc a răspunderii perso
nale a fiecărui salariat, stricta 
respectare a legalității socialis
te, înțelegerea sensului patrio
tic, politic și civic al apărării 
și consolidării avutului obștesc. 
Toate aceste imperative majore 
reprezintă tot atitea ..chei" pen
tru succesele Cc trebuie obținu
te și in viitor in activitatea de 
pază contra incendiilor.

★

Discuția purtată cu inginerul 
șef al exploatării miniere Lo-

Organizarea temeinică a ser
viciului de rond are drept scop 
urmărirea respectării regimului 
general de pază contra incen
diilor precum și a regulilor spe
cifice, stabilite prin instrucțiu
nile p.c-i. de ramură, emise de 
Ministerul Minelor. Petrolului 
și Geologiei nr. B19/1968, sesi
zarea și îndepărtarea la timp a 
deficiențelor care pot pune în 
pericol întreprinderea. Orice 
deficiență nescmnalată la timp 
poate duce mai tîrziu la izbuc
nirea unuj incendiu. De aceea, 
pompierul care execută rondul 
nu trebuie să treacă în fugă 
prin secții și puncte periculoa
se, ci trebuie sâ urmărească cu 
maximă atenție dacă nu există 
nereguli, deficiențe.

In deobște, este cunoscut fap
tul că în oricare întreprindere, 
ca urmare a procesului tehno
logic complex, se pot ivi nere
guli care, neobservate și neîn- 
lă tura le la vreme, pol favoriza, 
la un moment dat izbucnirea 
unor incendii. Depistarea și în
lăturata la timp a surselor de 
declanșare a incendiilor — cau
zate fie de defecțiuni tehnice 
fie de încălcări ale regulilor de

p.c.i. — presupune nu numai o 
bună pregătire profesională a 
pompierului care execută servi
ciul de rond, ci și o cunoaștere 
temeinică a întreprinderii și a 
secțiilor cu pericol de incendiu.

- Neinstruirea întregului per
sonal din întreprindere, secție, 
atelier cu privire la normele 
de prevenire și stingere o in
cendiilor, se sancționează cu a- 
mendă de la 300 la 800 lei ;

- Executarea lucrărilor de 
sudură ori a altor lucrări cum 
sint tăierea sau lipirea meta
lelor ori încălzirea motoore-

— Folosirea instalațiilor sau 
a aparatelor de încălzit, de ilu
minat sau forță motrică, cum 
sint instalațiile de gaze natu
rale sau gaze lichefiate (ora- 
goze), reșouri. radiatoare sau 
alte asemenea aparate, dacă 
sint defecte și prezintă peri
col de incendiu, ca și lăsareo 
fără supraveghere a focurilor 
aprinse in sobe și cozane de 
calorifere, a lămpilor aprinse, 
dccă prezintă pericol de incen
diu, constituie tot atitea încăl
cări ale normelor p.c.i și se 
sancționează cu toată severito-
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de CONSTANTIN PETCULESCU

nu Tineretului Că- 
n, moment dc mare 
mâtatr în istoria 

cratice de tineret din 
inia Pnnlre c'.mi- 

acvjni glorios semi
nar. se înscrie și șt
ia Lucrării „Crearea 
nu Tineretului Co
st" în redacția de li-

cială și pofiticS a socie
tății românești, de afir
marea t»l mai pregnantă 
a mișcării comuniste în 
’ ioțu social-pnbtică a ță- 

‘rii. de creștere continuă 
a gradului de maturizare 

a conștiinței de 
neretutui. Crea- 
nii Tineretului

. ___ _ a fost, în ace
lași timp, consecința fi- 

i experienței <tcu- 
mișcarea revo- 

și democratică 
ret din România

<1

politics.

emu pe 
ți variat

d din deceniul al 
' .«eco/aZaî <d XIX 
td finara generație 
să se afirme ca o 
mtă forța socială, 
/actor dinamic rd 
i înainte al

ț
*
I
I
1
I 
I
I

începe 
import.
ca un
mersului înainte al socie
tății românești, și pînă la 
crearea organizației sale 
unice, marxist-leniniste — 
Uniunea Tineretului Co
munist.

Din lectura volumului, 
reiese cu claritate faptuJ 
că nașterea organizației 
comuniste de tineret din 
(ara noastră a corespuns 
unei necesități obiective, 
determinată de stadiul de

muhsîr de 
lufrornrri 
de 
vreme de aproape un se
col, timp în care organi
zațiile sale au fost atrase 
•i au participat alături de 
mișcarea noastră muncito
rească și socialistă, la 
amplul proces de clarifi
cai e ideologică, de călire 
revoluționară care avea să 
cunoiiscâ o deosebită in
tensitate în condițiile pu- 
terrticului avîtrt revoluțio
nar care a cuprins țara în 
anii ce au urmat primu
lui război mondial.

Autorul a acordat o 
atenție deosebită toi mai 
acestui proces de csoluție 
ascaidentă a organizații
lor de tineret din anii a- 
vintului revoluționar 1918 
—1921, procesului de cla
rificare ideologica în ca
re tineretul a fost atras 
sub influența aripii de 
stbqja din mișcarea mun
citoreasca, precum și ac
tivității intense desfașura-

te de partidul comunist 
pentru așezarea mișcării 
de tineret pe baze noi, 
consecvent Tevoutționas e
și pentru unificarea sa
intr-o organizație cornii-
nufi. um.că pc întreaga
’ Pnvmd

hi acest M lu-
tnrilr, .e poate spune câ
1 'niunea Tinerelului Co-
murnst ,i apir ut și s-a
dormitat ca unh dintre
cele mai importante ar
ganizații de masă ale
partidului Care, trebuia să
constituie principala sa
rrzers’ă și izvor de cadre.
Si. intr-adevăr, in rindu-
rr/e Xfl/c și-au făcut uce
nicia politică de-a lungul 
anilor numeroase cadre 
de bază ale partidului 
nostru, devotat trup și 
suflet cauzei clasei mun
citoare, poporului din rin- 
dul căruia s-au ridicat.

Concluzia ce reiese du
pă lectura întregului vo
lum, este aceea că in Ro
mânia crearea organizației 
unice marxist-leniniste de 
tineret, a fost rezultatul 
unui proces complex, în
delungat, jalonat de-a 
lungul anilor de o serie 
de momente nodale care 
l-au influențat și deter
minat. Fără îndoială că 
autorul s-a oprit în mod 
justificat mai ales asupra 
momentului hotaritor al 
acestui proces complex t 
Conferința generală a ti
neretului socialist de la

I \F.NIMEN I I

Crearea

FOLM

Pentru filateliști

mergem
TROFEUL MIXERULI!-

informații utilitare

arului Giuseppe Venii, iii 
ani memorabile din cri 
muzicală.

M. F. 
corespondent

• Soarele lăsare I. 
apune la ora 18,'2. Zile tre- 

r.imase

(cui mai dispune, d' asemenea, 
de ilarnare cu 6,15 și 25 lei pen
tru diferite mărci și un claror 
pentru < olițe cu ^7 la.

loi marfit

Tineretului
ComunistwwnMMn

București din 19-20 
tie 1922 cind s-au 
bazele organizației 
a tineretului revoluțion. 
din țara noastră, organi
zație care in mai 1924 
va adopta denumirea care 
corespunde pe deplin con
ținutului activității sale 
— Uniunea Tineretului 
Comunist.

Lucrarea „Crearea Uni
unii Tineretului Comu
nist" reprezintă o impor
tantă contribuție la cla

înțelegerea 
momentele 
storiei se- 
U.T.C. Inmicentenare a ___  ...

același timp ea contribuie 
la cunoașterea de către ți
nură generație prezentă și 
viitoare a bogatelor tra
diții de luptă ale înain
tașilor și constituie un 
important instrument in 
procesul educării și for
mării conștiinței

• 1847 - 125 dc ani dc la
ațicic.1 lui A D. Xcnopol (m. 

1920), istorie, sociolog, econo
mist și filozof român. Lucrările 
sale au avut un larg răsunet eu
ropean și au marcat un moment 
important în dezvoltarea istorio- 
graliti românești pe care a ri
dicat-o la nivelul celor mai dc 
seamă realizări europene. Din o- 
pera sa : „Istoria românilor din 
Dacia Traiana" II volume; 
„Principiile fundamentale ale is
torici”, „Noțiunea valorii in is
toric". ® 194 5 — A fost pu
blicat regulamentul pentru în
făptuirea reformei agrare. 1932 
In Cehoslovacia a avut loc gre
va minerilor din Boemîă dc 
nord, cea mai marc grevă a 
clasei muncitoare din Cehoslova
cia organizată de partidul co
munist ® 1749 — S-a născut 
marele astronom, matematician 
și fizician francez Pierre Simon 
de Laplace (in. 5. Ill. 1872). 
A devenit celebru îndeosebi prin 
teoria cosmogonică cunoscută sub 
numele de „teoria Kant — La
place”.

(II BURI - lupem. O 
icmatic-cducaiivă, ..Tmcic- 

Hil ți familia — norme dc mo
rala și cnmpoit.tmcni". la ora 
J7; l ulcan — la ora 18 in sala 
dc dans o activitate mai amplă 
— dialog cu rincretnl despre 
„Tinerețe, entuziasm, comporta
re”, la care se vor dezbaic mai 
multe probleme aciua Ic : mode
le ți exemple; educația de 
partid; principii dc componare 
etc.; Amnoasa — In cadrul ci
clului consacrat formării limbii 
și poporului român, l.i ora 18 
are loc partea a II l-a — O 
scară destinată tinerilor; Petrila 
-— După ora 19.3C o ,.Joie a 
linerciului" dedicată tinerilor din 
organizația de bază nr. 7 F. M. 
Petrila

PETROȘANI - 7 Noiem 
brie: Trenul; Republica: Scoa- 
tc-ți pălăria cînd săruți; PETRI
LA : La patru pași dc infinit; 
LONEA — Minerul: B. D. în 
alertă; ANINOASA : Tatăl meu 
căpitanul; VULCAN : Decola
rea; PAROȘEN1 : Trandafiri 
roșii pentru Angelica; LUPENI 
— Cultural: love Story; URI
CANI : Mîinc Mexicul.

(Urmare din pag. 1)

Vulcan

(Urmare din pag. 1J

La E.M. Lonea s-a desfășurat miercuri 15 martie faza 
pe unitate a concursului „Trofeul minerului1*.

Comisia de examinare, sub președinția inginerului șef 
adjunct Claudiu Nicolau, a cîntărit cunoștințele în domeniul 
mineritului a peste 30 candidați la „trofeu". După răspunsu
rile date, primele 3 locuri au fost ocupate după cum urmea
ză ■ locul 1 (cu mențiune) — IOS1F BUCUR, miner sectorul 
V, locul II — CAROL REPAS, ajutor miner sectorul III, 
locul III — CONSTANTIN CHIȚOIU, miner sectorul V.

In ordinea locurilor, „laureații" au eîștigat cîte 1 000, 750 
și, respectiv 500 lei.

Faza următoare va avea loc pe „ramură".

> CASA Dl CULTURA 
PF.TRO$AN1 — In cadrul cer
cului dc turism la ora 19 in 
sala intim-clubului se va vorbi 
despre „Necesitatea refacerii 
marcajelor în masivul Paring”. 
In sala de lectură, tot la ora 
19, un medalion consacrat corn-

La ghișeul 
lui de poștă .......
Petroșani au roșit, de cîteva zile, 
mărcile componente ale celor mai 
recente emisiuni. Este zor ba de 
marca ,J0 de ani U.T.C." im
primata în cinstea sărbătoririi 
semicentenarului organizației re
voluționare a tineretului din ța
ra noastră și de emisiunea „Fres
ce 1971" compusă din 6 valori 
și o coliță cu reproduceri de artă 
din monumentele istorice Voro- 
neț. Arbore și Moldovița Ghi-

filatelic al Ojiciu- 
și telecomunicații

JOI 23 MARTIE

9,00 Dc'< liidcrca emisiunii 
dimineața. . Telex; 9,05 Desene 
animate; 9.15 Rum tinerețe, 
dans; 10,00 Curs de limba en
gleza (lecția a 8-a); 10,30 Vețre 
folclorice — „Plaiuri oltenești”; 
10,55 Tclc-cinematcca : 
Disney „Povestea sncccsi 
Goofy": 11,45 Zambia 
portaj filmai; 12,05 Telejurnal; 
16.30—17,00 Curs dc limba ger
mană (lecția a 7-a); 17.30 Des
chiderea emisiunii rle dnpn- 
amiaza. Emisiune in limba ma
ghiară; 18.30 Confruntări . Răs
punde cercetarea științifică ce
rințelor de valorificare superioa
ră a materiilor prime ?; 19,00
Melodiile serii — Muzica ușoa
ră românească in primă audi
ție, prezentată de formația Sile 
Dinicu; 19,15 Publicitate; 19,2C 
1 COI de 'cri : „Aventurile lui 
Felix-moianul"; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Pentru sănătatea dv.: A- 
limentația raționala in sezonul 
dc primăvară; 20,15 Tinerii des
pre ei înșiși; 20,50 Pagini de u- 
inor: Medalion Mack Scnnci; 
21,40 Panoramic științific; 22,20 
Film documentar ; Imagini din 
Pakistan; 22,35 „24 de ore".

<!

șun; J(\G5 Floare hănâ- 
țr.m.i - muzică populara; ICJC 
Clubul călătorilor; 11.C0 Buletin 
dc știu; 11,05 Formația Los 
Cinco Musicalcs; 11,15 Din ță
rile socialiste: 11.30 Anii noștri, 
ani de aur 
inspirate din viața
12.CO Discul zilei; 12.15 Rccha! 
de operă; 12,30 Jnrilnirc <ii m' 
India populara ți interpielul pre
ferat, 13,CC Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Tor înainte; 14,00 Compozitorul 
<ipiămînii; 14,40 Balade 
jocuri populare; 15,00 Bulei 
de știri; 15,05 Tribuna iadn 
15,25 Pagini din muzica dc es
tradă; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Corul Liceului pedagogic din 

16.30 Nicu Stănescu 
violonist, 16,50 Pu

blicitate radio; 17,00 Antena ti
neretului; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta dc seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 La micro
fon, Maria Litărcțu; 20,55 Ști
ința la zi; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
21.45 Din lirica populară — me
lodii și versuri; 22,00 Radiojur
nal; 22.30 Concert de eară; 
22.55 Moment poetic; 23.CO 
Concert dc scară (continuare); 
24,C0 Buletin dc știri: 0,03—6,00 
Estrada nocturnă

intece ți versuri 
tinerelului;

JOI 23 MARTIE

PROGRAMUL I : 6.00 Mu
zici și actualități; 7.00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române: 10.00 Bule

ten, temperatura maxima 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 16 grade, iar la Paring de 
plus 8 grade. Minimele au oscilat 
îmrc minus 4 giade, la Petro
șani, și zero grade, la Paring.

Grosimea stratului 
la Paring: 10 cm.

Pentru următoarele
Vreme frumoasă și 
cu cer senin. Vini sl 
torul nordic

• 24 de ore ; 
călduroasă.
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Noi acțiuni gospodărești în Valea Jiului

Onestitate
Intr-una <lin zilele trecute, 

călătorind cu un autovehicul 
pe ruta Petroșani — Simeria, 
Aurel Catea, angajat al De
pozitului de vinuri Pe. oșani, 
a observat la un moment dat, 
pe șosea, între Ciopea și Ha
țeg. o poșetă feminină. A o- 
prit mașina și a ridicat obiec
tul pierdut. In poșetă — o 
pereche de ciorapi—, nu mai 
puțin de 3 095 lej și un bu
letin de identitate.

In aceeași zi. după-ainia- 
ză. Magdalena M ass din Ani- 
noasa radia de bucuria nestă
vilită a regăsirii banilor...

Mulțumirilor temporarei 
păgubașe, adresate celui ce 
n-a suportat să știe un semen 
in ..derută financiară", le a- 
dăugăm și cuvintele noastre 
elogioase, reliefind cinstea și 
calitatea de OM.

„Domeniul“ cui ?
In plin centru] Petroșaniu

lui, pe artera principală a re
ședinței municipiului, există 
o clăxlire, nu prea înaltă, dar 
mai bine știută de locuitorii 
orașului decit multe altele. 
E imobilul restaurantului 
.Minerul"..,

...Intr-o dimineață, am fost 
condus, de către tin lucrător 
de miliție, sus, in încăperile 
<le de-asupra restaurantului 
Ce-am văzut pe-acolo ? Cc să 
văd ? O priveliște esențial- 
mente deplorabilă, cu cămăru
țe pârâginite, distruse, o pri
veliște care îmi amintea <le 
filmele western, cu „saloon- 
uri" și mansarde devastate de 
incași—

Și unde ? In plin centrul 
Pctroșaniului !

„Proprietarul" etajului de 
deasupra -Minerului" iși cu
noaște. oare, cu adevărat, 
„domeniul" ? Și Cc 
gind ?

,,Maistrul nostru...
...este un om simplu, ca 

trțîa alți oameni ai muncii 
din jur- Maistrul nostru insă 
nu numai că c angajat, cu 
abnegație și dăruire, in mun
că, dar dispune de o... bu
nătate sufletească deosebită, e 
atit de convingător in tot ceea 
ce spune și face, e parcă, in 
întregime, „construit" doar 
din sfaturi utile. „Eu vă vor
besc pe înțeles — ne zice — 
așa cum vorbeau străbunii 
mei, nu caut cuvinte pompoa
se, spre a vă convinge. Ana
li zați-mî faptele și-apoi cintă- 
riți-mj vorbele..."

Acest om minunat, bun și 
simplu, preocupat pinâ la 
dăruire de stabilizarea noilor, 
tinerilor angajați Ia mină, se 
numește Constantin Stoicescu 
și e maistru miner la secto
rul I al minei Petrila.

Semnează : Antonie Mihăi- 
lă. Ilic Titianu și Francisc 
Olasz — ortaci.

„Oboseală*
Duminică, 20 februarie 1972. 

C abana „Rusu". Sala de mese. 
Ora prinzului. Pe la mese, 
printre mese, pe lingă ghișeul 
bufetului — schiori, schioare, 
arbitri, antrenori și turiști. 
Bufetul — inschis ! Nu sc 
poate servi nici măcar un 
pahar cu apă minerală. Mo
tivul ? Responsabilul cabanei 
e... puțin cam „obosit" (ca să 
nu folosim alt cuvint, frizind 
duritatea !). Nu vrea să „dea 
ochi" cu oamenii. Cu clicnții. 
Ii lasă in voia... rucsacului 
de-acasâ

Cu întîrziere mare am aflat 
.vestea", cu întîrziere mare 
o înaintăm forului răspunză
tor — Filiala din Petroșani a 
OJ.T.-ului. Nu de altceva, dar 
despre responsabilul cabanei 
„Rusu" s-a mai scris. Cam a- 
semănător...

Combativitate deschisă
(Urmare din pag. 1)

fi recuperat și încadrat in normele 
clicii socialiste. Ceea cc la scurt 
timp s-a și întimplat. După o ma
tură chibzuință tinărul și-a înțeles 
In cele din urmă greșelile și a mai 
înțeles că organizai ia, utcciștii nu 
au avut cu el nicidecum o răfuială 
personală, ci, au dorit in mod sin
cer să-l recupereze, să-l facă om.

La U.U.M.P. au mai fost și alte 
cazuri care s-au rezolvat prin com
bativitatea sănătoasă a membrilor 
oi ganizației. Uneori aceasta atitu
dine dc luptă sc manifestă pc plan 
restrins. In loc să i sc araic tînă- 
rului în mod deschis, principial toa
te greșelile, unii preferă să-l dis
cute in grup rcstrîns. Dar, după 
cum ne-a spus secretarul organiza
ții U.T.C. dc la U.LM.P. și a- 
ccastă metodă merge mimai cu 
unii. Ii uzină cea mai eficientă și 
mai utilă este lupta comună a tu
turor. deschisă, toți avînd liberta
tea dc a-și expune și fusțînc pă-

reri proptii cu orice prilejuri. De 
asemenea această acțiune pentru 
scoaterea la iveală a cauzelor ce 
generează atitudini greșite- și me
todele de ajutor în scopul îndrep
tării lor este caracterizată prin con
secvență. Utcciștii de la U.U.M. Pe
troșani adoptă o atitudine fermă 
împotriva indisciplinei, sînt comba
tivi ori de cite ori este cazul, nu 
acționează spontan dar nici nu și-au 
făcut un obicei din a combate nu
mai dc dragul de a lungi o șe
dință sau de a arăta că sînt activi. 
Ei acționează conștiincios și disci
plinat ințelegind profund datoriile 
ți responsabilitățile ce lc au.

Combativitatea implică toți fac
torii dintr-o organizație. Fără a fi 
elucidate toate problemele și indi
ferent de aspectele prin care se 
manifestă, ceea cc rătnînc impor
tant este caracterul just al acestei 
atitudini combative, din care tre
buie să rezulte utilitatea ei expri
mată prin schimbări progresive, prin 
dinamismul vicii dc organizație.

Avînd sprijinul întreprinderi
lor și unităților economice de 
pe raza comunei, al cetățenilor 
și deputaților, comitetul execu
tiv al consiliului popular Ani
noasa va intensifica în perioa
da Ce urmează acțiunile patrio
tice pentru gospodărirea și în
frumusețarea localității". Astfel, 
vor fi extinse zonele verzi cu 
6 ha pe care se- vor aplica în
grășăminte naturale și vor fi 
plantați arbuști ornamentali. 
De asemenea, sc vor amenaja 
terenurile de joacă pentru co 
pii și sc vor executa reparații 
și alinieri de garduri.

Continuînd acțiunile patrio
tice pentru gospodărirea și în
frumusețarea orașului, comite
tul executiv al consiliului popu
lar Vulcan a organizat în aces
te zile numeroase activități la 
care au participat peste 3 000 
de cetățeni.

Mobilizați de deputați, locu
itorii din noile cartiere aic Vul
canului au muncit la curățirea 
străzilor, a zonelor verzi, săpa
rea și nivelarea pămîntului, a- 
menajarea terenurilor de joacă- 
șj plantarea pomilor ornamen
tali.

Ample lucrări s-au desfășurat 
la locul de agrement numit „La 
brazi" unde cetățenii îndrumați 
c’e tovarășul Vasile Beteringhe, 
vicepreședinte al consiliului 
popular, au muncit la nivelarea 
terenului, săparea fundațiilor și 
amenajarea drumului.

Pe Aleea Crizantemelor au a- 
vut loc. de asemenea, importan
te lucrări pentru demolarea de- 
)>endințelor de la blocuri, cu
rățirea zonelor verzi și trans
portarea materialelor rezultate 
din demolări. In celelalte carti
ere s-au plantat peste 100 bu
căți de brazi albi, aduși de pe 
munții Vîlcanului, iar în jurul 
noilor blocuri a fost transpor ■ 
tat și așternut pămînt fertil, 
necesar pentru zonele verzi. Un 
aport însemnat la realizarea a- 
ccstor lucrări l-au adus deputa-

ții Carol Golgoțiu, Victor Galc- 
riu, Alexandru Todor, vicepre
ședinte, Gheorghc Antoce și ce
tățenii Nicolae Radu, Ion Puiu, 
Alexandru Vințan, Vasile Sava, 
Alexandru Niți, Andrei Szabo 
ș.JL

Petroșani
In localitatea de reședință a 

municipiului au continuat, cu a- 
ceeași intensitate, muncile pa
triotice pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea cartierelor și a 
zonelor centrale ale orașului. 
Numeroase plantări de arbori 
și arbuști s-au făcut în cartie
rul Aeroport. Carpați și pe stra
da Republicii, unde. serviciul 
de specialitate din cadrul I.G.C. 
Petroșani și-a adus întreaga 
contribuție.

Peste 2 000 de cetățeni din 
toate cartierele orașului au lu
crat la recondițipnarca zonelor 
verzi, greblări și săpături, la 
evacuarea materialelor rezultate 
de pe urma curățeniei.

Avînd sprijinul asociațiilor de

locatari și al depulaților, servi
ciul de gospodărire din cadrul 
consiliului popular municipal, a 
reușit ca în ultimele zile să in
tensifice acțiunile pentru înfru
musețarea orașului. Dintre cei 
mai activi cetățeni care au 
participat la muncile patriotice 
amintim pe Ioan Ciobanu, Mi
hai Fcrenczi, Ionel Popa. Gheor- 
ghe Patriciu, Elena Constantin, 
Octavian Hanea, Ion Morarii ș.a.

Tot în aceste zile s-au efec
tuat importante lucrări la ștran
dul din Aeroport și la lacul de 
agrement.

Ceea ce trebuie subliniat este 
faptul că timpul deosebit de 
prielnic desfășurării acestor ac
țiuni favorizează din plin inten
sificarea lor. De aceea, se im
pune ca o necesitate imediată 
valorificarea tuturor resurselor 
locale, materiale Și umane în 
scopul îndeplinirii exemplare a 
obiectivelor propuse pentru mai 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a municipiului nostru. 
Dar mai ales, să păstrăm cu 
s-fințenie ceea ce am realizat 
pînă acum.

(Urmare din pay 1
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Onorarea randamentelor planificate
la toate fronturile de lucru I

simț de răspundere a mijloace
lor -fixe și circulante cu care 
sînt dotate unitățile și locurile 
de muncă. Constatăm cu stupe
facție existența unor utilaje ca 
re stau încă nefolosite timp în
delungat, uneori fără a fi în
treținute corespunzător, pentru 
a putea constitui o rezervă ime
diată pentru înlocuirea altor 
utilaje uzate, folosirea lipsită 
de logică a unor materiale ne
corespunzătoare, sau folosirea 
necorespunzătoare a unor ma
teriale adecvate, con duce rea 
organizarea, manipularea unor 
lucrări, mașini, instalații, a- 
gregate pentru al căror mod de 
execuție sau de funcționare nu 
avem cunoștințele necesare, din 
care cauză le executăm greșit, 
indolența și nepăsarea unor sa- 
lariațj față dc sarcinile încre
dințate, cazuri de repartizare a 
forței de muncă și a utilajelor 
fără a urmări ca activitatea a- ' 
cestora să fie cît mai producti
vă și multe alte cazuri de fo
losire nerațională a forțelor și 
mijloacelor de muncă. Astfel 
dc exemple se află Ia toate u- 
nitățile miniere și la toate locu
rile de muncă. O medie a aces
tora ar putea scoate in eviden
ță faptul că potențialul produc
tiv al unităților este folosit în
că în proporție scăzută.

Apelăm la un calcul aritme
tic elementar, pentru a ne da 
6eama ce înseamnă folosirea 
completă a timpului de lucru 
asupra nivelului productivității 
muncii.

Dacă, de exemplu, din cele 
3G0 minute din programul de 
6 ore destinate lucrului la un 
loc de muncă din subteran, în
treruperile medii se ridică la 
60 minute pe schimb, datorită 
tuturor factorilor care concură

la existența acestora, înseni
nează că pentru realizarea pro
ducției obținute pe schimb s-au 
folosit efectiv 300 de minute. 
Folosirea suplimentară a numai 
3 minute atrage după sine creș
terea producției cu un procent 
față de cea realizată în cele 300 
de minute, productivitatea mun
cii pe post prestat crește cu un 
procent.

Folosirea integrală a celor 360 
de minute ar trage după sine o 
creștere a productivității mun
cii cu 20 la sulă. Dacă fiecare 
salariat, la nivelul sferei lui de 
activitate, face socoteala pro
ducției ce o poate obține supli
mentar, folosind însemnatele re
zerve dc timp de lucru, cauza
te de diverse întreruperi ale 
procesului de producție, va a- 
junge la concluzia că normele 
și planurile de producție pot fi 
nu numai îndeplinite, ci chiar 
depășite cu mai multe procente.

Desigur, folosirea rezervelor 
de timp existente, necesită o or
ganizare superioară a produc
ției și a muncii. .Aceasta în
seamnă că, în condițiile de do
tare existente, eliminînd lipsu
rile de aprovizionare, defecțiu
nile ce apar datorită întreținerii 
neeorespunzătoare ale utilajului 
tehnologic și locurilor de mun
că. se pot obține, cu același nu
măr de salariați. producție su
plimentară în fiecare schimb de 
lucru. In aceste suplimente dc 
producție se mai pot adauga a- 
celea ce pot fi obținute pe sca
ma întreținerii corespunzătoare 
a uneltelor de lucru, a folosirii 
raționale a efectivelor, a elimi
nării rebuturilor cauzate de C- 
xecuția greșită a unor operații 
datorită necunoașterii modului 
de execuție sau neatenției unor 
salariați.

De asemenea, producții su
plimentare se pot obține pe sea-

ma eliminării absențelor nemo
tivate de la serviciu, absențe 
care dezorganizează procesul de 
producție, îngreunînd folosirea 
integrală a capacității locurilor 
de muncă, a utilajelor din do
tare.

In primele două luni înche
iate din acest an, productivi
tatea muncii realizată la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului nu s-a ridicat la nivelul 
sarcinilor stabilite. Aceasta da
torită deficiențelor de natura 
celor arătate mai înainte. Au 
existat numeroase defecțiuni 
ale utilajuhji tehnologic, aba
teri de la respectarea tehnolo
giei de lucru, deficiențe în a- 
provizionarea locurilor de mun
ca, cazuri de repartizare nera
țională a forței de muncă, ab
sențe nemotivate de la servi
ciu. Prevederile de plan referi
toare la creșterea productivită
ții muncii in acest an și in în
tregul cincinal sint minimale, 
fapt pentru care se impune de
pășirea lor, asigurindu-se pro
movarea pe calea ridicării pro
ductivității muncii, a factorilor 
intensivi ai creșterii producției.

Avînd în vedere aceste sar
cini, trebuie ca fiecare munci
lor, tehnician, inginer, să acțio
neze hotărit pentru realizarea 
unei inalte productivități a 
muncii, să fie puse in funcțiune 
toate utilajele dc marc produc
tivitate la minele I’aroșeni, Lu-

peni, Uricani, Aninoasa și Vul
can și să fie urmărită cu toată 
atenția folosirea deplină a ca
pacității acestora. Să existe o 
preocupare permanentă pentru 
îmbunătățirea tehnologiei de 
lucru Ia abatajele cu front lung, 
paralel cu intensificarea califi
cării cadrelor, corespunzător ce
rințelor impuse de metodele și 
utilajele nou introduse.

Să se acorde o atenție deose
bită repartizării forței de mun
că, în sensul creșterii ponderii 
muncitorilor productivi și folo
sirii în mod corespunzător a în
tregului timp dc lucru a! mun
citorilor auxiliari și de deser
vire. Să se asigure o aprovizio
nare ritmică a brigăzilor pro
ductive cu materii prime, mate
riale, piese de schimb în canti
tăți suficiente și sortimente cit 
mai adecvate cerințelor.

Să sporească preocuparea tu
turor salariaților pentru folosi
rea integrală și eficientă a tim
pului de lucru și a capacități
lor cu care sînt înzestrate uni
tățile, ca pe această cale să ri
dicăm necontenit nivelul pro
ductivității muncii pe trimes
trul în curs și in perioadele ur
mătoare, spre a ne aduce apor
tul deplin la realizarea obiec
tivelor stabilite de partidul și 
statul nostru in programul de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

am spus la ortaci, oare nu-i 
păcat, mă, să dăm in cop la 
tot ce-am făcut ? Și era o golă- 
tate in sus... Ei, și-abia scă- 
pasem, cum ziceam, de surpa
re, am pușcat frontu’ Io nu- 
măru cinci, am ridicat grinzile 
și am dat drumu’ la cărbune 
pe crațăr„. La un moment dat 
s-o primit o lovitură de abataj 
a pocnit din toate părțile, s-o 
auzit o piriitură, o-ic-ia, așa 
deodată, lingă conciu’ acope
rișului o vinit din gura aia 
piatră măruntă și mare... Cu- 
țui, de lingă mine : „Mă. fra
ților, aduceți de unde știți ce
va dacă si lemne să ridicăm 
jug de subținere pe mijloc..." 
Am astupat noi, acolo gaura, am 
luat eu grinda pe umăr să 
prind suruparea c-am zis să 
nu bag oamenii aci, să mâ bag 
eu.... Pun capătu’ de grindă in 
conciu’ acoperișului și cind să 
dau propto, nici n-am apucat 
să spun : 
ca și scoaba !...* 
prins o piatră mare, 
negru-n față, 
grinda cit colo și
rit complet de nu s-a mai vă
zut nimic de mine... Om puțin 
cum sînt noroc cu grinda, că 
douăzeci de rizne au năvălit 
de sus, dintHmoment am lost 
in conștiință, am auzit pe unu* 
strigînd : Ajutooor șefu’ acope
rit ! Grinda - pe mine, noroc 
cu ea... Altu’ ca lovit „Nea Pe
tree !..." 
a* lui 
„Unde-i
da’ pei mi s-a-nfundat urechile

.mă, voi luați dos- 
și s-o des

făcut 
mi-a aruncat 

m-a acope-

M-a ajuns graiu calm 
Stan, mineru’ meu : 
mâ, nu mai urla !„.

Mica publicitate
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și n-om mai știut nimic... Apa» 
um aflat că s-a dat drumtr 
cralăr, să se mai împuțineze 
piatra, și stăm acolo, in frun
te : „Hai, mă, să primească 
aer !" Dacă nu ero el... Da* 
s-a rupt lanțu' de locrațăr, s-e 
oprit și piatra vrnea mir-una. 
„Mă, haideți încocr*!" Atunci 
mi-am venit o clipă in fire 
și-am strigat, cum am putui: 
„Stanee, trage-așa grinda pu
țin să-mi scot minurile, să mă 
ucig!- Da’ iar n-am mai știut 
ce-i cu mine... Stan, băiatu’ 
ăsta, văzînd că tot vine piatră^ 
a ridicat grinda, nici el nu-și 
dă seama cum, sub năvală, a 
ridicat-o sus și și-a prins-o-ntre 
prople... Au scos ortacii, săra
cii, de ce le spun așa ? adi
că băieți buni, de-aia, ei au 
scos săracii cu sapa, cu mină
rile, cu pumnii și Stan m-a vă
zut : _U'rte-l 1" Ceilalți - să 
mă salte ! „Nu, a strigat el, 
putem să-î rupem ceva-năun- 
tru !" M-au prins ușor. Stai» 
al meu m-a luat in brațâ și m-c 
dus la rol... Eu mă vedeam in 
casă la mine, nu mai simțam 
că-s in mină, vedeam nevasta 
tristă, popor mult acolo, in 
poartă și fetița care stătea și 
se uita in gol... M-a pus lingă 
un ștos de cărbune, am primit 
aer, am gemut, am avut grai...
Pă
le,
re,
ne
șit, s-a aplecat peste mine, m-a 
luminat. „Nu pe toți"... am 
grăit... Nu, n-am să-l uit nicio
dată.

Stan l-au podidit lacrămi- 
cu toate că le stringea tă
tare... Mi-a dat apă...... Bă,
cunoști ?!?..." L-am deslu-

EXPLOATAREA MINIERA
BARBATENI

• Inginer eleclrumecanic
Condiții de stagiu și stu
dii conform H.C.M. 914|1968
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La Centrul de telecomunicații
spațiale și la complexul 

agro-industrial de la N’Sele
(Urmare din pag. /)

Viz.it înd unele seqii ale comple
tului, oaspeții români se interesea
ză dc activitatea muncitorilor și 
specialiștilor de la N’Sele. de pro
iectele lor.

Impresiile oaspeților au fost con-

semnate in cartea dc onoare : tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au felicitat 
pe organizatorii și constructorii com
plexului pentru munca lor.

La prînz, oaspeții români s-au în
tors la reședința ce le-a fost rezer
vată în capitala Zairului.

Steagu! roșu JOI MXRTIE 1972

■

REVISTA PRESEI

Președintele Statelor Unite ale Americii,
Richard Nixon, a primit pe Manea Mănescu,

vicepreședinte al Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

Delegația M.A.N. 
și-a încheiat

vizita
în Iugoslavia

Presa zaireeană reflectă în 
modul cel mai larg prima zi a 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „Președintele 
Ceaușescu printre noi" („Salon- 
go”). „O primire semnificativă” 
(„Elima”), .Bucurcști-Kinshasa” 
(„Elombe”), „Convorbiri fruc
tuoase româno-zaireene” („Myo- 
to“) — sub asemenea titluri 
semnificative și manșete pe în
treaga lățime a primei pagini, 
(tiarele din Kinshasa publică 
ample reportaje însoțite de nu
meroase fotografii, care redau 
moment cu moment toate eta
pele acestei prime zile, modul 
sărbătoresc în care poporul zai- 
rean și-a întîmpinat oaspeții, 
sooțîndu-se, totodată, in relief 
comentarii și editoriale specia
le semnificația politică deose
bită a acestuj eveniment mar
cant în evoluția raporturilor ro- 
măne-zaireene.

„Rari sînt șefii de stat care 
au avut parte dc o primire atît 
de entuziastă ca aceea făcută 
ieri de poporul zairean preșe- 
’dintelui Ceaușescu" — se men
ționează în comentariul din 
„Elima”, care scoate in relief 
cuvintele elogioase ale preșe
dintelui Mobutu față de curajul 
politic al poporului român care 
și-a croit o personalitate ori
ginală și prestigioasă în relați
ile internaționale. Sînt puse în 
evidență și declarațiile Republi
cii Zair cu privire la similitu
dinea principiilor fundamentale 
care guvernează politica externa 
a României și a Zairului. „Se 
știe foarte bine că România nu 
se mulțumește cu simpla pro
clamare verbală a acestor prin
cipii. scrie cotidianul, ci este 
cu adevărat și puternic atașa
tă lor. Or, tocmai aceasta con
feră caracterul deosebit al vi
zitei președintelui Ceaușescu. 
precum și ospitalitatea excep
țională cu care este înconju
rat”

„Ceaușescu : imaginea inde
pendenței și autenticității na
ționale”. este titlul unui amplu 
articol apărut în ziarul „Salon
go” și consacrat personalității 
„unui om a cărui viață și operă 
se înscriu sub semnul triplu 
al acțiunii, reflecției și hotărî- 
irii nestrămutate”. Oprindu-se 
pe larg asupra diferitelor pe
rioade din activitatea revoluțio
nară a președintelui României 
socialiste, articolul subliniază 
că încă din tinerețe „tenacita
tea, simțul practic și atașamen
tul față de concret au constituit 
trăsăturile dominante ale perso
nalității lui Nicolae Ceaușescu”, 
că acesta și-a închinat viața 
Idealurilor unei societăți juste, 
In care să fie respectate lega
litatea și să fie exclus arbitra- 
riul sub toate formele sale. Ar
ticolul arată în continuare i 
.Gindirea ca și acțiunea acestui 
om cu simțul profund al reali
tății decurg din voința de in
dependență și voința de a fă
uri o societate originală, care 
să asimileze cuceririle cele 
maj prețioase ale umanității.

dar cure să rfimînă în același 
timp fidelă trecutului său, 
stanței sale proprii”.

„Nicolae Ceaușescu — 
chide „Salongo" — apare, 
dar-, ca un om de acțiune, 
zent în toate marile momente 
ale istoriei țării sale și, totoda
tă, ca un om care reflectă pro
fund, un om care are simțul 
concretului și a) adevărului, un 
om în fine hotărît ca România 
.să fie stăpină deplină pe pro
priul destin". Prin voința sa 
neobosită de legalitate și drep
tate pe toate planurile politice 
interne, prin voința sa de a 
consolida legăturile dc priete
nie și cooperare în primul rînd 
cu țările socialiste, dar în ace
lași timp de a dezvolta rela
țiile cu toate celelalte țări, 
România lui Ceaușescu ne oferă 
o imagine pe care o cunoaștem 
bine, imaginea independenței și 
autenticității naționale”.

Același ziar publică pe o pa
gină și jumătate un foarte am
plu reportaj al trimisului său 
special. Mpanu Mpanu Bibanda, 
în care se scrie între altele i 
..Rezultatele pretutindeni vizi
bile ale mersului dîrz înainte 
al României pe calea edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, se datorează, 
fără îndoială, activității întregii 
țări, care dispune de mari re
surse naturale și umane. Orga
nizarea tot mai rațională care 
caracterizează mersul înainte al 
acestei țări, disciplina care poa
te fi observată, conștiința de 
a acționa pentru împlinirea u- 
nci sarcini comune și necesare, 
unanimitatea care poate fi ob
servată în întreaga societate, 
toate acestea se datorează în 
mare parte, energici și acțiunii 
desfășurate de personalitățile 
sale conducătoare. Trebuie re
cunoscut că Nicolae Ceaușescu 
este unul din principalii făuri
tori ai actualei fizionomii a 
României, că el acționează cu 
o hotărîre nestrămutată pentru 
progresul acesteia”.

La rîndul său, ziarul „Elom- 
be“, punînd în evidență primi
rea făcută de către locuitorii 
orașului Kinshasa președintelui 
Ceaușescu, relevă că ea consti
tuie .o mărturie strălucită a 
relațiilor excelente care există 
între Kinshasa și București”. 
Aceste relații, scrie ziarul, pro
movate spre satisfacția recipro
că a celor două părți, sînt în
temeiate pe principiile sacre 
ale coexistenței pașnice între 
popoarele iubitoare de pace : re
spectul reciproc al suveranită
ții naționale și neamestecului în 
treburile interne ale altor state.

Sub titlul „România — edi
ție specială”, același ziar pu
blică prima parte a unui articol 
consacrat relațiilor țării 
tre cu tinerele state ale conti
nentului african. ..Există — se 
arată în articol — toate condi
țiile pentru ca, pe calea unor 
eforturi conjugate, să 
în valoare multiplele 
tăți de dezvoltare a 
României cu țările 
spre binele reciproc și în inte
resul cauzei păcii Și colaborării 
internaționale”.

sub-

con- 
așa- 
pre-

noas-

fie puse 
posibili- 

relațiilor 
africane.
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Relațiile româno-zambîenc 
marchează în zilele următoa
re un moment de semnifica- 
ț ie majoră prin vizita oficială 
pe care o va întreprinde în 
Republica Zambia președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul N i co 1 a e 
Ceaușescu. Această vizită se 
impune, in ansamblu și prin 
fiecare din manifestările ei 
concrete, ca o dată importan
tă în evoluția raporturilor 
dintre cele două state și, în 
același timp, ca o contribuție 
cu valoare exemplară la ca
uza păcii și colaborării inter
naționale.

Situate geografic la mare 
depărtare una de alta, Ro
mânia și Zambia se simt to
tuși apropiate prin aspirația 
comună spre pace și priete
nie între popoare, spre instau
rarea unei atmosfere de în
credere și cooperare inter
națională. Deși relațiile di
plomatice dintre cele două 
state sînt de dată recentă 
(mai I960), între România și 
Zambia s-au statornicit în a- 
cest interval scurt legături

WASHINGTON 22 - Corespon
dentul Agerpres, Constontin Ale- 
xandroaie, transmite : Marți du- 
pa-amiazâ, președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, l-a primit 
la Casa Albâ pe Manea Mânescu 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Manea Mănescu a transmis 
președintelui Nixon un salut din 
portea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu. Mulțumind, președin
tele Nixon a transmis salutul său 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

In cadrul convorbirilor s-a evo-

cat rolul deosebit pe care le-au 
avut asupra dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țâri intilnirile 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Richatd 
Nixon. S-a exprimat satisfacția 
pentru cursul favorabil al acestor 
relații, bazate pe deplina egali
tate, avantaj și respect reciproc. 
Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri asupra stadiului 
actual al relațiilor bilaterale ro- 
mâno-americane, al schimburilor 
economice, cooperării industriale 
și tehnico-științifice, exprimindu-se 
dorința de a se întreprinde noi 
măsuri în scopul folosirii posibili
tăților de dezvoltare in continua

re a acestor relații.
In cursul întrevederii au fost a- 

bordate, dc asemenea, unele pro
bleme ale vieții internaționale, ex
primindu-se convingerea că de:- 
voltarea relațiilor româno-ameri- 
cane va contribui la înțelegerea 
și cooperarea intre state.

La întrevedere au participat 
Herbert Stein, președintele Consi
liului consilierilor economici, A- 
lexander Haig, locțiitor al asisten
tului președintelui pentru proble
mele securității naționale, pre
cum și Corneliu Bogdan, ambasa
dorul României la Washington.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

O.N.U

Ședință consacrată Zilei internaționale 
de luptă pentru lichidarea 

discriminării rasiale
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager

pres). — Organizația Națiunilor 
Unite a marcat Ziua internaționala 
dc luptă pentru lichidarea discri
minării rasiale — 21 martie — 
printr-o ședință comună a organis
melor sale însărcinate cu examina
rea problemelor apartheidului, rasis
mului și colonialismului. La reuniu
ne a luat cuvîntul secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, care, 
deplîngînd faptul că in anumite 
părți ale lumii, în special în Afri-

ca, se află la putere regimuri ce pro
movează în mod conștient o poli
tică dc discriminare rasială și a- 
partheid, a chemat organismele 
O.N.U. să-și intensifice lupta pentru 
înfăptuirea egalității între rase, pen
tru respectarea drepturilor omului. 
Rasismul, a spus Waldheim, consti
tuie nu numai o nedreptate sociala, 
dar și o sursă de încordare și con
flicte, o amenințare la adresa pă
cii și securității internaționale.

unității populare 
din Chile a hotărît trecerea în pro
prietate socială de stat a compa
niei Dinac, specializată în desfa
cerea diferitelor produse necesare 
populației — informează agenția 
Prensa Latina. Această măsură s-a 
realizat prin cumpărarea de către 
stat a 80 la sută din totalul acțiu
nilor companiei.

@ Secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din Ecuador, 
Pedro Saad, a chemat tineretul să 
fie alături de muncitori, țărani fi 
forjele patriotice din rîndurile ar
matei pentru realizarea unor refor
me democratice în (ară. Pedro Saad 
a salutat programul guvernului Lara 
în domeniul agriculturii, subliniind 
necesitatea transpunerii cit mai cu
rînd în realitate a unor profunde 
reforme agrare. In acest sens, a 
spus el, un rol deosebit revine tu
turor forfelor progresiste din Ecua
dor.

@ Cea de-a 10-a ediție a Tîr- 
gului internațional dc la Tripoli 
și-a închis porțile. La acest tradi
țional tîrg din capitala Libiei au 
participat întreprinderi dc comerț 
exterior din 32 dc țări. România a 
fost prezentă, pentru a 9-a oară, 
printr-o expoziție generala dc măr
furi cu o suprafață de 1 CCO metri 
pătrați, ponderea constituind-o ex
ponatele de mașini și utilaje.

® Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a aprobat proiectul de lege 
privind devalorizarea cu 7,89 la

nt BERLIN 22 (Agerpres). 
- Marți s-au închis porțile tra
diționalului Tirg internațional 
de la Leipzig. La ediția din 
acest an au participat 9 225 
de firme din 60 de țări ale lu
mii. Numărul medaliilor de aur 
decernate este de 150.

BELGRAD 22. — Coresponden
tul Agcrprc,, George loncscu, trans
mite : Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Comisiei pentru 
politică externă, și-a încheiat mier
curi vizita în Iugoslavia.

Miercuri, delegația română. înso
țită dc ambasadorul României la 
Belgrad. Vasilc Șandru, a fost 
oaspetele Novi Sadului, capitala 
provinciei autonome socialiste Voe
vodina. Aici, membrii delegației s-au 
întîlnit cu Stipan Marușici, vicepre
ședinte al Adunării Vocvodinei, cu 
Milutinovici Miloiko, președintele 
Comisiei pentru relații internațio
nale a Adunării, și cu alți repre
zentanți ai Adunării Vocvodinei.

Oaspeții români au vizitat apoi 
două unități fruntașe ale agricul
turii din Voevodina. Gospodăria a- 
gricolă socialistă „Pionir" din Sîr- 
bobran și Combinatul agricol „Pa- 
nonia" din localitatea Bacika To- 
pola.

După vizitele făcute la aceste cen
tre agricole, delegația română a pă
răsit Novi Sadul, plccînd spre Bu
curești.

A

încheierea Sesiunii Consiliului
ministerial al C. E. E.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
In comunicatul publicat la în
cheierea vizitei sale în Uniunea 
Sovietică se arată că primul 
ministru al Afganistanului, Ab
dul Zahir, a fost primit de Leo
nid Brejncv și a avut convor
biri cu Alexei Kosîghln. Șefii 
celor două guverne, relevă co
municatul. și-au reafirmat in
tenția de a dezvolta șl întări și 
pe viitor relațiile de prietenie, 
bună vecinătate, încredere re
ciproca și colaborare multila
terală sovieto-afgunc. Guvernul 
Afganistanului, subliniază co
municatul. ia cunoștință cu sa
tisfacție de dorința Uniunii 
Sovietice de a-i acorda asis
tență economică și tehnică în 
îndeplinirea actualului plan 
cincinal de dezvoltare a țării și 
dc a încheia un acord corespun
zător, pe baza înțelegerii rea
lizate în cursul actualelor con
vorbiri.

Cele două părți au subliniat 
că o cale eficientă de instaura
re a păcii trainice în Asia o 
constituie respectarea principi
ilor coexistenței pașnice între 
state.

Comunicatul reafirmă convin
gerea părților că ținerea unei 
conferințe gcncral-curopene în 
problemele securității și colabo
rării va contribui la normaliza
rea în continuare a situației în 
Europa, la lichidarea scindării 
continentului în grupări militar- 
politice și la întărirea păcii ge
nerale.

Părțile s-au pronunțat pentru 
reglementarea grabnică a crizei 
din Orientul Apropiat pe baza 
îndeplinirii tuturor prevederilor 
rezoluției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967. Ele

și-au exprimat îngrijorarea se
rioasă în legătură cu situația 
din Indochina, arătind că pro
blemele acestei zone pot fi so
luționate numai printr-o regle
mentare politică, pe baza res
pectării dreptului inalienabil al 
popoarelor indochineze de a 
dispune singure de soarta lor. 
fără amestec străin.

Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi și Alexei Koslghin au 
acceptat Invitația de a face • 
vjzilă în Afganistan.

------4-------

Sosirea la Pekin
a delegației 

guvernamentale 
egiptene

PEKIN 22. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățcanu, transmite : 
Miercuri a sosit la Pekin delegația 
guvernamentală egipteană, condusă 
de Mahmud Riad, consilier pentru 
problemele externe și reprezentant 
special al președintelui Republicii 
Arabe Egipt, care face o vizită de 
prietenie in China. La aeroport, de
legația a fost întîmpinată de vicc- 
premierul Li Sicn-nten, Ci Pin-fci, 
ministrul afacerilor externe, Pai 
Sian-kuo. ministrul comerțului ex
terior, alte persoane oficiale chi
neze.

In aceeași zi. Li Sicn-nien, Ci Pîn- 
fci și Pai Sian-kuo au avut convor
biri cu Mahmud Riad.

sută a dolarului, realizată prin ma
jorarea prețului aurului de la 35 
la 38 dolari uncia. Adoptat deja de 
Senat, proiectul de lege a fost îna
intat spre semnare președintelui 
Nixon. Decizia privind devaloriza
rea dolarului a fost luată în cadrul 
reuniunii dc la Washington, din de
cembrie 1971, a miniștrilor finanțe
lor din țările membre ale „Clubului 
celor zece", care a hotărît, după 
cum se știe, o realiniere generală a 
monedelor occidentale.

@ Guvernul Danemarcei a anun
țat că va înceta să subvenționeze 
exporturile daneze spre coloniile 
portugheze din Africa și spre Repu
blica Sud-Africană. O declarație în 
acest sens a fost făcută de minis
trul dc externe danez, Knud An
dersen, la întoarcerea sa din vizita 
dc două săptămîni făcută în estul 
Africii.

Pe de altă parte, el a precizat 
că guvernul țării sale va acorda 
mișcărilor de eliberare africane un 
ajutor umanitar in valoare de 6,5 
milioane coroane daneze.

@ In parcul „Sokolniki", din 
Moscova, s-a deschis miercuri expo
ziția .Studii fi cercetări in S.U.A.", 
care prezintă aparatură cosmică, in
stalații laser, mașini de calcul, a- 
paratură foto, instalații pentru pre
lucrarea informațiilor.

$ Președintele Republicii Zam
bia, Kenneth David Kaunda, a pri
mit delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, conduși dc Kim 
Gyong Ryon, ministrul finanțelor, 
care efectuează o vizită de prietenie 
în Zambia. Cu acest prilej — re
levă agenția A.C.T.C. — a avut 
loc o convorbire prietenească, în 
cadrul căreia conducătorul delega
ției coreene a înmînat președintelui 
zambian un mesaj din partea lui 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
rcea, șeful statului R.P.D. Coreene.

dinamică a relațiilor româno-zambiene
de prietenie și colaborare, 
care au cunoscut o evoluție 
pozitivă, un curs ascendent 
Schimburile și contactele din 
diverse domenii în această 
perioadă au evidențiat voin
ța comună de a explora noi 
posibilități în vederea extin
derii și diversificării legătu
rilor bilaterale de prietenie 
și cooperare în avantajul re
ciproc.

Dovezi elocvente ale evo
luției active a relațiilor din
tre România și Zambia sînt, 
între altele, numeroase acor- 
‘duri și înțelegeri în dome
niul minier, al prelucrării 
lemnului, al cooperării teh
nico-științifice. Grupuri de 
geologi și tehnicieni români, 
din cadrul întreprinderii 
Geomin, ajută efectiv tînărul 
stat independent Zambia la 
prospectarea și valorificarea 
bogățiilor sale naturale.

Vizita oficială la București, 
în primăvara anului 1970, a 
președintelui Zambiei, dr. 
Kenneth David Kaunda, a 
marcat un moment de vîrf, 
firesc, atestînd continuarea

dialogului dintre cele două 
țări și garantînd, totodată, prin 
eficiența verificată a con
vorbirilor la cel mai înalt ni
vel. adîncirea și consolidarea 
colaborării dintre România și 
Zambia, în interesul celor 
două țări și popoare, al cau
zei păcii și progresului uma
nității.

Cu prilejul vizitei, au fost 
semnate un acord comercial, 
un acord de colaborare eco
nomică și tehnică și un acord 
de colaborare culturală. Ca 
o expresie a dorinței comu
ne și a posibilităților exis
tente pentru dezvoltarea co
operării economice în forme 
variate, a fost hotărită, de a- 
semenea, înființarea unei so
cietăți mixte în domeniul 
minereului.

Căldura cu care a fost 
primit președintele Kaunda 
a reflectat sentimentele de 
solidaritate ale poporului ro
mân care urmărește cu inte
res Și sprijină eforturile po
porului zambian pentru fău
rirea unei vieți noi, pentru 
dezvoltarea economiei, cultu
rii și Invățămîntului, pentru

înaintarea de sine stătătoa
re pe calea progresului.

Continuarea dialogului ro- 
mâno-zambian, prin vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
Ia Lusaka, va evidenția po
sibilități noi de intensificare 
a colaborării bilaterale, reci
proc avantajoase, în diverse 
domenii, dezvoltarea coope
rării între state constituind 
o premisă o progresului ome
nirii, a cunoașterii și întă
ririi încrederii între popoare, 
a păcii și securității. Vizita 
va permite, de asemenea, un 
cuprinzător tur de orizont în. 
cadrul unor convorbiri atît 
în problemele relațiilor ro- 
mâno-zambiene, precum și în 
cele ale situației internațio
nale, convorbiri cu atît mal 
fructuoase, cu cît, după cum 
arată realitatea, România .și 
Zambia dispun de numeroase 
și convingătoare date pentru 
a înzestra cursul ascendent 
al bunelor lor relații cu re
zultate rodnice pe plan bi
lateral și internațional.
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BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Marți scara, s-au încheiat la Bru
xelles lucrările de două zile ale Se
siunii Consiliului ministerial al 
C.E.E. O parte din principalele 
probleme înscrise pe ordinea de zi 
a Consiliului au rămas nesoluționâtc. 
Intre acestea, figurează dosarul a- 
gricol, care însumează două dintre 
cele mai dificile probleme actuale 
ale comunității. Este vorba de fi
xarea, pînă la 1 aprilie, a noilor 
prețuri agricole pentru campania 
1972—1973 și dc fixarea fondurilor 
financiare destinate aplicării cunos
cutului plan Mansholt de „moderni
zare” a agriculturii comunitare. Do
sarul agricol nu a putut fi supus 
aprobării Consiliului ministerial al 
C.E.E.. întrucît cl nu a fost defini
tivat încă de miniștrii agriculturii, 
care nu au reușit să ajungă la'o 
decizie asupra propunerilor Comi
siei C.E.E. în ce privește fixarea 
prețurilor. Din această cauză, reu
niunea miniștrilor agriculturii a fost 
prelungită cu încă o zi, urmînd ca, 
în cazul întocmirii unui dosar a- 
gricol, acesta să fie' supus Consiliu
lui ministerial într-o sesiune ulte
rioară.

-Consiliul Ministerial al C.E.E. a 
luat, de asemenea, în dezbatere re
vendicările celor peste 7 0C0 de

funcționari care lucrează în diver
sele organisme comunitare, precum 
și planul miniștrilor dc finanțe pri
vind relansarea Uniunii economice 
și monetare a C.E.E. Au 
cutate, dc 
ritoare la cea 
a Națiunilor 
și dezvoltare, 
vor desfășura 
lv a viitoare, 
C.E.E. cu Algeria.

____  . fost dis- 
asemeneă, probleme refe- 

dc-a treia conferință 
Unite pentru comerț 
ale cărei lucrări se 

la Santiago dc Chile, 
precum și raporturile

Primăvara a debutat
în Japonia... cu furtuni
de zăpadă și avalanșe

TOKIO 22 (Agerpres). — Peste 
100 dc persoane și-au găsit moartea, 

_t._ m J-.» țn
de

iar alte 22 sînt date dispărute 
Japonia ca urmare a furtunilor

Un interviu
al cancelarului Austriei

® Viena este gata să fie gazdă a conferinței 
general-europene

BONN 22 (Agerpres). — Evo- 
cînd într-un interviu acordat 
cotidianului vest-german .Neue 
Ruhr Zeitung" — evoluția re
lațiilor Est-Vcst. cancelarul au
striac, Bruno Kreisky. a subli
niat importanța tratatelor înche
iate dc R.F. a Germaniei cu U- 
niunea Sovietică și cu Polonia. 
„Fără un asemenea acord. a 
declarat el. nu poate fi vorbe.

în Europa de o adevărată des
tindere în curînd”. Referitor la 
conferința
pentru securitate Și cooperare, 
Kreisky a declarat că guvernul 
său nu se opune organizării ei 
la Helsinki, arătînd, în același 
timp, că Viena este gata să fie 
gazdă a conferinței propriu-zisc 
sau a celei pregătitoare.

general-europeană

zăpadă și a avalanșelor care au 
inaugurat în această săptămînă so
sirea primăverii în această țară. Pe 
Muntele Fujiyama, unul din cele 
mai înalte vîrfuri din Japonia de 
3 776 metri, 19 alpiniști au murit 
din cauza ploilor și a viatului, ca
re pe alocuri a atins viteza dc 144 
km pe oră, patru se crede că au 
fost prinși de o avalanșă, iar des
pre soarta altor șase nu se știe încă 
nimic. Din cci 60 de membri ai ex
pedițiilor alpine aflați pe Fuji, se 
știe cu exactitate că doar 20 au scă
pat cu viață. Acest eveniment este 
apreciat drept cel mai tragic care 
a avut loc în ultimii 100 dc ani, 
în istoria alpinismului japonez

Pe dc altă parte, poliția a anun
țat că 21 de pescari au pierit îne
cați în apropierea Insulelor Danju. 
Alte echipaje sînt date, de aseme
nea, dispărute.

Bilanțul accidentelor de circula
ție este, de asemenea, tragic, cu a- 
ccst prilej, înrcgistrîndu-se moartea 
a 85 de persoane.

Reuniunea
Biroului
Executiv

al Partidului
Socialist
Francez

PARIS 22 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Francez a optat, marți 
seara, în cursul unei reuniuni a Bi
roului Executiv, pentru abținerea de 
la vot în cadrul referendumului ce 
urmează să fie organizat în țară 
asupra politicii Franței privind lăr
girea Pieței comune. La sfîrșitul reu
niunii, Franțois Mitterrand, prim- 
secretar al P.5.F., a declarat că Bi
rou) Executiv a fost unanim în 
această propunere, informează agen
ția France Pressc.

Poziția adoptată de Biroul Exe
cutiv față de referendum va fi pre
zentată Convenției naționale extra
ordinare a partidului, convocată 
pentru duminica viitoare, urmînd ca 
această instanță să se pronunțe de
finitiv.

meteorologică
mondială
(Urmare din pag, 1)

Dezbaterile din
Camera Comunelor

® Dezaprobare față dc proiectul noului buget 
al Marii Britanii pe anul financiar 1972 — 1973

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Ministrul de finanțe al Marii 
Britanii, Anthony Barber, a 
prezentat în Camera Comunelor 
proiectul dc buget al țării pen
tru anul financiar 1972 — 1973. 
La capitolul cheltuieli sini pre
văzute 16,62 miliarde lire ster
line, cu 2,174 miliarde mai mult 
decît totalul chcluielilor din 
exercițiul financiar precedent. 
Reține atenția suma alooată 
cheltuielilor militare, care sc 
cifrează la 2,628 miliarde lire 
sterline, fiind cel mai marc bu
get militar al Angliei în timp 
dc pace.

Luind cuvîntul, liderul opozi
ției laburiste, Harold Wilson, a 
apreciat câ guvernul conserva
tor „nu u făcut nimic deosebit 
pentru a remedia situația gravă 
în care se află industria,

oamenii muncii 
tatca britanică”, 
reafirmat opoziția categorică 
a Partidului laburist față de in
troducerea în Marca Britanic n 
sistemului T.V.A. (taxa pe va
loarea adăugată, legislație în 
vigoare în Comunitatea Econo
mică Europeană, la care urmea
ză să adere și Marea Britanie, 
înccpînd de la 1 ianuarie 1973).

Dezaprobarea noului buget al 
Angliei a fost exprimată și de 
al ți vorbitori, printre care Vic
tor Feather, secretarul general 
al T.U.C. (Congresul sindica
telor britanice), și Jack .Jones, 
liderul celui mai mare sindicat 
din Anglia al muncitorilor din 
transporturi și al muncitorilor 
necalificați.

și socie- 
Wilson a

țelor la scara tegională și plane
tar? a evoluției constituenților at
mosferici, în special a acelora care, 
prin efectele lor, afectează clima.

'ti țara noastră, problematicii le
gate de combaterea poluării mediu
lui i se acordă o deosebita impor
tanță. In cadrul cercetării științifice, 
ca are un caracter priotitai. Prin 
programul actual dc combatere a 
poluării atmosferei. Institutul Me
teorologic răspunde atît cerințelor 
economiei naționale, cit și proble
maticii generale recomandate de 
Organizația mondială de specialita
te. Astfel, paralel cu cercetările ce 
se lac în țara noastră. în cadrul 
proiectului Progt tunului Națiunilor 
Unite peniiu Dezvoltate privind 
lupta contra poluării aerului și apei. 
Institutul Meteorologic a elaborat_ 
studii privind dezvoltarea unor zo
ne industriale și sistematizării ur
bane. Dc asemenea, sînt studiate 
condițiile meteorologice care deter
mină difuzia poluanților în viitoa
rele amplasamente ale unor obiec
tive energetice în vederea alegerii 
locului lor optim.

Datorită însă faptului că relieful 
țării noastre este accidentat, proble
mele privind răspîndirea poluanți
lor și stabilirea nivelelor de con
centrație sînt mai dificil de rezol
vat și de multe ori priu aplicarea 
metodelor clasice nu sc ajunge la 
rezultatele scontate. Din acest mo
tiv, stațiile înființate in cadrul 
P.N.U.D. în zona centrelor indus
triale Hunedoara și Baia Marc au 
caracterul unor stații pilot, rezulta
tele experimentărilor fiind aștep'ato 
cu interes de specialiștii din țări 
cu trădiție în domeniul luptei pen
tru combaterea poluării atmosferei

Colaborarea Institutului Meteoro
logic București cu Organizația Me
teorologică Mondială și pe linia 
luptei împotriva poluării se va dez
volta în viitor o dală cu punerea 
în aplicare a planului cunoscut sub 
denumirea de Veghea Meteorologica 
Mondială — formă specializată a 
colaborării internaționale în dome
niul meteorologiei. Acest plan va 
contribui la satisfacerea unor cerin
țe indispensabile desfășurării acti
vității omului în mediul înconjură
tor.
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