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Conferința organizației județene
a Uniunii Tineretului Comunist

' Citadela metalului românesc 
•— Hunedoara — orașul care 
a cunoscut în anii socialis
mului un viguros salt indus
tria] și urbanistic a avut 
cinstea dc a qăzdui. duminică. 
Conferința organizației jude
țene Hunedoara a Uniunii 
Tineretului Comunist.

La lucrările conferinței, 
desfășurate în cala clubului 
„Siderurgistul" au luat parte 
cei mai reprezentativi mem
bri ai organizației județene a 
U.T.C,: delegați aleși in a- 
du nările și conferințele mu
nicipale, orășenești și comu
nale — muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderi si 
de pe șantiere, țărani coope
ratori. lucrători din unitățile 
agricole de stat și de mecani
zare a agriculturii, intelec
tuali, activiști ai organizați
ilor U.T.C Participă, de a- 
semenea, ca invitați. mem
brii Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, 
secretari cu probleme orga
nizatorice de la comitetele 
municipale de partid, secre
tari ai comitetelor orășenești 
de partid, membri de partid 
cu staqiu din ilegalitate, con
ducători de întreprinderi, in
stituții, organizații de masă 
Si obștești, ziariști.

Ora 8,30. Conferința a in
trat in programul său de lu
cru. Deschizind lucrările con
ferinței, tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al U.T.C. 
a salutat cu căldură în nu
mele delegaților și invitaților, 
— prezenta la conferință a 
membrilor biroului Comitetului 
județean de partid, a tovară
șului Ioachim Moga. membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, a tovară
șului Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a to
varășului Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C.

In cintecul insuflețitor

..Steagului partidului", înălțat 
din inimi tinerești sint aduse 
în sală, de reprezentanți ai 
tuturor categoriilor de tineri 
din județ, steagul roșu a) 
partidului, tricolorul și dra
pelul organizației județene a 
U.T.C. sub ale căror falduri 
s-au desfășurat lucrările con
ferinței.

Delegații au ales, în unani
mitate organele de lucru i 
prezidiul, secretariatul, comi
sia de validare. Delegații au 
aprobat apoi, tot prin vot u- 
nanim, următoarea ordine de 
zi:

1) Darea de seamă asupra 
activității Comitetului jude
țean '

2) 
țene

3)
dețean al U.T.C. șl a Comi
siei județene de cenzori.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Viorel Faur 
a prezentat darea de seamă

al U.T.C.
Raportul Comisiei jude- 
de cenzori.
.Alegerea Comitetului ju-

a Comitetului 
U.T.G

județean al

In continuare, tovarășa Va-
lentina Grosu a prezentat ra-
pontul Comisiei județene de
cenzori.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Ioachim 
Moga.

Sute de pionieri, oare se 
pregătesc de pe acum să in
tre în organizația revoluțio
nară de tineret, sosiți în sala 
conferinței pentru a aduce 
fraților lor mai mari salutul 
tuturor purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor, din județ, au 
prilejuit momente de adlncă 
emoție. „Cu gind aprins, cu 
frunții e-n lumină / Sosim (bici 
ca floarea primăverii / Cu i- 
nima de bucurie plină.Copiii 
Hunedoarei, pionierii. / Că 
tinăra făptură și mlădie f Ce 
crește sub lumina zilei drept 
vlăstar, / La virsta utecistă o 
să fie /
stejar. J De la Bumbești la 
Livczeni, urcind pe trepte ța
ra / Mai stăruie ecoul „Hei, 
rup!" — in șarje de oțel /

Pădure-ntinerită de

al (Continuare in pag. a 3-a)

ComltetuJuî Central al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicoîae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român

Partlcipanțil la conferința organizației ju
dețene Hunedoara a U.T.C., dind expresie 
gândurilor uteciștilor, a tuturor tinerilor din 
acest ținut cu vechi și glorioase tradiții 
de muncă și luptă pentru o viață nouă, 
liberă și prosperă, adresează Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră personal, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu — fiu credincios 
și conducător eminent al partidului și sta
tului nostru — cele mai profunde senti
mente de stimă, respect și recunoștință 
pentru înțelepciunea și fermitatea cu care 
conduceți patria și poporul nostru pe dru
mul luminos al socialismului și comunis
mului.

Ingăduiți-ne, stimate tovarășe secretar 
general, să vă informăm că tineretul a- 
cestor meleaguri — mineri și energetlcl- 
eni, siderurgisti și constructori, țărani co
operatori, intelectuali, elevi și studenți. a- 
lături de ceilalți oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități — participă cu un entuziasm înflă
cărat la întreaga activitate de înfăptuire a 
sarcinilor politice, economice și social-cul
turale ce-i revin județului Hunedoara din 
mărețul program de construcție a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale P.C.R.

Tinerii Hunedoarei, angajați In între
cere cu toate organizațiile U.T.C. din ta
ră. Șlnt deciși ca in acest an — hotărîtor 
pentru înfăptuirea cincinalului inalnte de 
termen — să depună eforturi sporite în 
toate domeniile de activitate, să acționeze 
neabătut, pentru a-și aduce o contribuție 
sporită la realizarea angajamentelor pe 
care județul și le-a asumat la Conierința 
județeană de partid șl in sesiunea Consi
liului popular. întreg potențialul organiza
ției județene a U.T.C. va fi axat pe înde
plinirea programului de activități adoptat 
de Conferința noastră, in cadrul căruia 
ne-am prevăzut alături de alte obiective 
realizarea de lucrări prin muncă patriotică 
in valoare de 180 milioane lei.

Sub conducerea partidului nostru iubit,

Cuvîntarea tovarășului Biroul

București

avînd in față exemplul insuflețitor al ac
tivității dumneavoastră. Iubite tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu, sinteru hotărîți ca, 
îmbogățind și perfecționind viața de orga
nizație, apropiind-o de preocupările și ce
rințele tinerilor, îmbunătățind continuu ac
tivitatea de educare politico-ideologică, de 
promovare în rindul tinerilor a normelor 
vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, să facem totul pentru 
creșterea aportului uteciștilor, al întregului 
tineret din județ la realizarea sarcinilor ac
tualului cincinal înainte de termen, la pro
gresul mai rapid al patriei.

Vă asigurăm, că organizația județeană 
Hunedoara a U.T.C. care cuprinde peste 
61 000 tineri al căror potențial de energie 
și entuziasm a fost pregnant evidențiat in 
cadrul lucrărilor conferinței, se va afirma 
și in continuare ca un detașament de 
frunte al Uniunii Tineretului Comunist, al 
tineretului țării, situîndu-se In primele rln- 
duri in marea operă de Înălțare a Româ
niei pe noi culmi de progres șl civilizație, 
particlpind cu tot elanul șl cu întreaga sa 
capacitate la înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce-1 revin din grandiosul program 
de ridicare necontenită a bunăstării mate
riale și spirituale a Întregului nostru po
por.

Dlnd glas celor mai frumoase glnduri și 
sentimente pe care le nutresc tinerii din 
județul Hunedoara, noi. particlpanții la 
Conferința organizației județene a Uniunii 
Tineretului Comunist, vă rugăm ca, in le
gătură cu apropiata sărbătorire a zilei dum
neavoastră de naștere, să ne Îngăduiți, sti
mate tovarășe Nlcolae Ceaușescu, să vă 
adresăm dumneavoastră, părinte și prieten 
apropiat al tineretului, conducător iubit al 
partidului și poporului, felicitările cele 
mai călduroase, urările noastre cele mai 
fierbinți de sănătate și viață Îndelungată, 
de noi succese in nobila dumneavoastră 
activitate pusă, cu inegalabilă pasiune re
voluționară și pricepere, In slujba patriei 
șl partidului, a fericirii poporului român.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 
HUNEDOARA A U.T.C.

Secretariatul

IOACHIM MOGA
Stimați tovarăși delegați 

șl invitați

Dragi tineri.

Lucrările conferinței orga
nizației județene a U.T.C. îmi 
prilejuiesc plăcuta misiune de 
a vă adresa dumneavoastră, 
di legaților și invitaților la a- 
cest forum al tinereții, și prin 
dumneavoastră tuturor tineri
lor de pe meleagurile noastre 
hunedorene, un caid salut din 
partea biroului Comitetului ju
dețean de partid, felicitări pen
tru rezultatele frumoase pe 
care le-ați obținut prin mun- 
g<3 harnică și entuziastă, suc
ces deplin conferinței Ce azi 
și întregii activități viitoare.

Eveniment ru semnificații 
majore in viața organizațiilor 
U.T.C., conferința e chemată să 
Iacă bilanțul munrii desfășu
rate în anii care au tre
cut de la conferința pre
cedenta, sa analizeze in spirit

critic și autocritic întreaga 
activitate, să stabilească mă
suri corespunzătoare pentru 
sporirea contribuției tineretu
lui la înfăptuirea sarcinilor 
majore ce revin județului Hu
nedoara in lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale a partidului.

După cum știți, cu o săp- 
tămină in urmă a avut ’ loc 
Conferința județeană de par
tid în care s-a făcut o ana
li? aprofundată, temeinică, a 
activității politice, economi
ce si social-culturale desfă
șurate de orqaniz-ațiile noastre 
de partid, de către toți oame
nii muncii din județ. Bilanțul 
făcut cu acest prilej a subli
niat încă o dată efortul ple
nar a! ■-omuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii hunedoreni 
pentru progresul economic al 
județului nostru, pentru par
ticiparea sa activă la înfăp
tuirea obiectivelor cincinalu-

lui, pe care întregul popor e 
hotărit să-1 realizeze înainte 
de termen.

Constituie un motiv de deo
sebită mindrie — atit pentru 
noi, cît și pentru dumneavoas
tră, — faptul că Hunedoara 
se situează in rindul județe
lor de fr-unte ale țării. Vă es
te cunoscut că în întrecerea 
socialistă dintre județe am 
ocupat locuri fruntașe atit in 
industrie și construcții cit și 
pe linia consiliilor populare. 
Avem multe întreprinderi 
fruntașe și evidențiate pe ța
ră și pe ramură, iar orașele 
Hunedoara și Vulcan au fost 
receDt premiate pentru buna 
qospodărire și înfrumusețare. 
Ne bucură deosebit de mult 
faptul că și dumneavoastră, 
tineretul, vă înscrieți in rindul 
fruntașilor, locul III pe țară la 
realizările prin muncă voiun- 
tar-patriotică fiind unul din

Comitetului Comitetului

județean
județean 
al U. T. C

al
U. T. 0

Călârașu Corneliu, Constan
tin Nicolae, Chițoiu Constantin, 
Dănescu Leonița, Dragoș Romu
lus, Drozd Elena, Faur Viorel, 
Fodor Ileana, Gheorghiu Ca
rol, Gorghi loan, Haneș Nico
lae, Lazăr Ionel, Mireștean 
Octavian, Purcilean Constantin, 
Rotunjeanu llie, Simedrea Mi- 
nodora, Stoica Nicolae, Vaida 
Domnica, Zember Mircea - 
membri.

Cojocaru Ovidiu, Fiat Marga
reta, Moldovan Regina, Păun 
Constantin, Pomirleanu Doru, 
Reigriiber Horst - membri su- 
pleanți.

- Faur Viorel - prim-seere- 
tar,

- Zember Mircea - secretar.
- Purcilean Constantin - se

cretar.
- Călârașu Corneliu - se

cretar, președintele comisiei de 
turism.

- Lazăr Ionel - președinte
le Consiliului tineret muncito
resc.

- Gheorghiu Carol — pre
ședintele Consiliului tineret să
tesc.

- Drozd Elena, președintele 
Consiliului elevilor.

(Continuare in pag. a 3-a)

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al tuturor membri
lor partidului nostru șl al Întregului po
por român vă transmit dumneavoastră, tu
turor patrloțllor șl combatanților mișcării 
de eliberare națională din Guineea-Bissau. 
întregului dv. popor, senlimenlele noastre 
de profundă durere In legătură cu greaua 
pierdere provocata de dispariția prematu
ră. prin asasinare, a lui Amllcar Cabrai, 
secretar general al P.A.I.G.C.

Amllcar Cabrai, membru fondator al 
Partidului African al Independenței din 
Guineea-Bissau șl Insulele Capului Verde, 
conducător unanim recunoscut al luptei le
gitime desfășurate de poporul său pentru 
libertate și Independență, pentru scutura
rea odiosului jug al colonialismului portu
ghez. va rămîne In Istoria țării dv., io me
moria popoarelor Africii șl din alte conti
nente ca personalitate marcantă a luptei 
antiimperiallste din epoca noastră, militant 
înflăcărat pentru înfăptuirea idealurilor de 
emancipare națională șl socială ale popo
rului său, pentru cucerirea șl apărarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a-și 
decide nestlnjenlt calea dezvoltării. împo
triva politicii de dominație, dictat șl agre
siune a Imperialismului, colonialismului șl 
neocolonialism ului.

Asemenea acte teroriste împotriva for
țelor progresiste servesc colonialismului șl 
imperialismului, care vor să-și mențină 
dominația și asuprirea altor popoare. Parti
dul Comunist Român condamnă cu fermi
tate astfel de acte șl își exprimă convin
gerea că mișcarea de eliberare națională 
din Guineea-Bissau șl Insulele Capului Ver
de va înregistra noi suscese, că lupta 
pentru eliminarea rindulelllor coloniale de 
pe pămintul Gulneei-Bissau și Insulelor 
Capului Verde, din întreaga Africă va cu
noaște un nou șl puternic avînt.

Asasinarea conducătorului P.A.I.G.C. su
bliniază cu toată forța necesitatea lichidă
rii grabnice a colonialismului din Africa

șl din întieaga lume, evidențiază Încă o 
dală neresllalPd intensificării luptei unlle 
a tuturor torțelor anlllmperiallsk? pentru 
a pune capăt cît mal grabnic politicii co
lonialiste și ncocolonialistc # a Imperialis
mului. pentru asigurarea dreptului tuturor 
popoarelor la o dezvoltare liberă. Indepen
dentă pe calea progresului economic șl 
social.

Prin moartea Iul /Xmllcar Cabrai, partidul 
și poporul nostru pierd un prieten și tova
răș drag de lupta pe care l-au avut In 
mijlocul lor in mai multe rindurl. in cadrul 
bunelor relații de prietenie șl solidaritate 
mllllanlă, slatornicile Inlro P.C.R. șl 
P.A.I.G.C.

Păstrez vil in memorie întilnlrflc șl con
vorbirile frecvente avute cu Amllcar Ca
brai, momente însemnate pc drumul dezvol
tării raporturilor dintre partidele noastre, 
ceea ce șl-a găsii o expresie .strălucită în 
comunicatul comun semnat împreună in 
România anul trecut.

In aceste momente de grea încercare, 
doresc să reafirm solemn deplina solidari
tate a poporului român cu lupta dreaptă 
pe caro o duceți pentru libertate șl Inde
pendență națională și să reînnoiesc holă- 
rirea noastră de a acorda, in continuare, 
întregul nostru sprijin eforturilor poporu
lui din Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde pentru înfăptuirea aspirațiilor sale 
fundamentale, Inclusiv pe calea confruntă
rii armate, de a extinde și consolida legă
turile existente intre Partidul Comunist 
Român șl Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau șl Insulele Capului 
Verde, in Interesul unității și victoriei for
țelor antiimperiallste de pretullnd '.

Vă rog să asigurați familia îndoliată de 
întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român
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PIANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚA RIDICATĂ !

DECADA A II-A
la minele Văii Jiului

SITUAȚIA 
REALIZĂRII 

SARCINILOR 
DE PLAN

Lonea 100,8%
Petrila 105,0%
Dîlja 93,8%
Livezeni 72,5%
Aninoasa 89,4%
Vulcan 103,6%
Paroșeni 107,6%
Lupeni 101,2%
Bărbăteni 92,3%
Uricani 99,7%
Total
Valea Jiului 99,7%

In pagina

re
■ Cum s-au mobilizat colectivele mlnle

pentru realizarea planului?

UH Cum au fost îndeplinite asigurările 
ni s-au dat la prima decadă, în prlvin- 
luărli tuturor măsurilor necesare pentru

ce 
ta 
asigurarea ritmicității, depășirea dificultăților, 
eliminarea lipsurilor în organizarea procesu
lui de producție ?

Ce mâsuri luațl pentru 
scopul încheierii primeidă, în 

clnlle îndeplinite la extracția

ultima deca- 
lunl cu sar- 
cărbunelui ?

a 2-a:

Ancheta redacției
Au din nou cuvîntul cadre de conducere

ale exploatărilor miniere

CONTOPIT CU MUNTELE,
AT UI SI OAMENII

L-am aflat pe profesorul 
Tudor Bălănescu la Școala 
generală de 8 ani din Jieț 
in cancelarie, împreună cu 
alte, cadre didactice. De ce 
l-am căutat? In primul rind 
vroiam să-l cunosc.

E un bărbat dc 35 de ani, 
din părțile Gorjului, absol
vent- al facultății de mate
matică din Timișoara. Coor
donează activitatea școlară 
din acest sat de munte de 
la marginea județului — sat 
in care a semnat actul de 
prezență in urmă cu 7 ani 
de zile.

Am discutat despre școa
lă, despre realizările colecti
vului școlar. Interlocutorul 
ne-a înfățișat o seamă de 
fapte meritorii ale colecti
vului in care iși desfășoară 
activitatea. A amintit că in 
rindul cadrelor didactice 
domnește o atmosferă propi
ce desfășurării invățămintu- 
lui, că 98 la sută din absol
venții clasei a opta se în
dreaptă spre alte școli sau 
cursuri de calificare. In di
ferite concursuri artistice e- 
levii din Jieț au ocupat

..Steagul roșu FcSSion
___voluntari_____

locuri fruntașe, așa cum s-a 
intimplat și anul trecut cind 
in concursul „Cintare patri
ei" au ocupat locul doi pe 
municipiu. In sfirșit, faptul 
că mulfi dintre foștii elevi 
ai acestei școli sint astăzi 
stucțenți ai diferitelor facul
tăți din Petroșani, Cluj sau 
alte orașe din țară, vine *x 
confirme efortul rodnic 
cadrelor didactice de 
școala din Jieț.

Studenții — foști elevi 
școlii cum sint frații Elena 
și Ionică Stanciu, Alexandru 
și Maria Martinescu. Mareu 
Jura ori Zorită Vladislav, in 
vacanțe, vin aici, la școala 
al cărei director este profe
sorul Tudor Bălănescu, pen
tru a se reintilni cu foștii 
lor profesori și învățători de 
la - care au învățat primele

să 
al
la

ai

taine ale abecedarului,, ecu
ațiilor și reacțiilor chimice.

Interlocutorul a vorbit a- 
poi despre învățătoarea Ma- 
ria Del Mondo, secretara or
ganizației de partid pe școa
lă, „femeie destoinică și ca
dru didactic priceput", des
pre profesoara Maria Popo- 
vici, din inițiativa și cu a- 
jutorul căreia s-a amenajat 
in cadrul școlii o frumoasă 
expoziție de obiecte țără
nești. Alți colegi de-ai di
rectorului ca Florescu Zim- 
nea, Dumitru Oprița sau E- 
ugenia Bădină. tineri yeniți 
aici din diferite colțuri ale 
țării, sint hotăriți să depună 
tot efortul pentru ca rezul
tatele muncii lor să fie pe 
zi ce trece tot mai bune. 
L-am intrebat, bunăoară, pe 
profesorul Bălănescu cum

de. nu 
munții 
găsească acolo o altă cate
dră. „Avem destule de făcut 
la școala din Jieț. Așa că..." 
S-a completat apoi amin- 
tindu-mi că atunci cind a 
fost repartizat aici, la Jieț, 
a venit împreună cu un alt 
coleg. „Am văzut școala, am 
privit muntele, satul și oa
menii. După scurt timp co
legul a părăsit școala, cău- 
tind alte popasuri", in 
schimb celălalt nou venit, a- 
dică actualul ei director, a ră
mas fidel și credincios țăra
nilor, minerilor și muncito
rilor forestieri, copiilor din 
această localitate. „Pentru 
că, atunci cind paralel cu 
activitatea didactică te preo
cupă și cea obștească, cind 
după orele de curs te oprești 
in mijlocul sătenilor, te 
contopești cu ei in voință și 
faptă, devii cunoscut, res
pectat și stimat, dispare sen
timentul de singurătate ca și 
cel al neîncrederii in noul 
venit".

Iulian IORDACHE. 
corespondent

s-a gindit să treacă 
in Gorjul natal și să
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D ecada a II ■a la minele Văîî Jiului
E. M. PAROȘENI

Oamenii au învins
greutățile, au asigurat 
ritmicitatea producției

E adevărat brigada lui 
Niir olar Brutu de la tron ta Iul 
<> 236, cu aproape 250 de tone 
de drbunr in plus, a contri
buit substantial la sporul pe 
mină, dar realitatea este că la 
realizarea ritmică a planului 

si puiet! să notați că mina 
Paroșeni a încheiat primele 
două decade din ianuarie cu 
mai bine de 2 000 de tone de 
■ ărbune peste sarcini —, a
participat întregul colectiv.

— Totuși, tovarășe inginer 
sei loan Stolcescu. această 
participare, se reaziroă pe fac
torii de răspundere, pe oameni. 
\ ă rog să concretizați.

- O altă brigada. foarte a«- 
ii va. este cea de la pregătiri

> indusă de Andrei Șandor. Pe 
două decade aceasta are o 
realizare de peste 102 la sută 
<i sarcinilor de plan. O măsu
ră care la noi s-a dovedit a ii 
i. u <> eficiență imediată a fost 
ri-parti/area personalului teh- 
nii i-inqinere.M . Îndeosebi din
> .inducere, pe schimburi. in 
afara programului normal de 
lucru, pentru rezolvarea ope
rativă a problemelor prevăzu
te și neprevăzute ridicate de 
producție. In această reparli- 
. ?re s-a urmărit mai cu seamă 
. a schimbul 111, de noapte, să 
'! • bine acoperi’. Spre exem
plu. pe schimbul III al zilei de 
miercuri, 17 ianuarie, au fost 
programați la mină 4 ingineri. 
In 18 ianuarie, au fost prezenți 
alti 4 ingineri și tehnicieni in 
frunte cu tovarășii Constantin 
Vilceanu, mecanicul șei și 
Alexandru Postolache. director 
■djunct. De altfel, in această 
zi am avui de înlăturat și o 
avarie ivită la banda nr. 2 de 
transport. Datorită prezentei 
acestor cadre la mină, s-au lu- 
a*. operativ măsuri pentru mo
bilizarea în primul rind a for
țelor umane necesare, s-au

stabilit soluțiile tehnice .ele 
mai indicate . are au asigurat 
înlăturarea avariei într-un 
timp scurt.

...Am aflat apoi că ta înfăp
tuirea masurilor pentru Tcpu- 
norca benzii in funcțiune au 
participat activ, in program 
prelunqit do lucru, Mlhai 
Deutsch. locțiitorul șefului 
sectorului electromecanic, 
maiștrii Constantin Boaru, se- 
. retarul orqanizatici de bază, 
loan Jura, locțiitorul acestuia, 
lăcătușii loan Moraru, Nicolac 
Kis și că, Demeter lanos, lă
cătuș, loan Cutucă, sudor, de
venit membru de partid în 
luna decembrie și Petru Mi- 
nea au rămas la lucru două 
schimburi neîntrerupte...

— Rezultatul acestei mobili
zări. al acestei participări la 
învingerea obstac olului ivit a 
oamenilor competcnți, a comu
niștilor, al folosirii do către 
brigăzile de la abataje a tim
pului cît transportul a fost în
trerupt pentru efectuarea unor 
lucrări pregătitoare — și-a 
continuat apoi tov. inq. loan 
Sloicescu firul explicațiilor —. 
a fost faptul că in schimbul 
următor, IV, care a dat peste 
sarcinile lui 500 de tone do 
< ărbune, s-a recuperat întrea
ga cantitate de producție res
tantă. Dacă nu depășeam în
tr-un timp scurt avaria, nu pu
team încheia decada cu plu
sul de peste 2 000 do tone la 
.are m-am referit. Acum tre
burile noastre merg bine și 
am convingerea că tot așa vor 
merge toată decada a treia.

— Oamenii, mobilizați de 
exemplul comuniștilor concreti
zat in initiative, măsuri și fap
te. au asigurat, deci, ritmicita
tea producției.

— Da. exact așa s-au petre- 6 
cut lucrurile. Și ce am făcut 
bun vom căuta să consolidăm.

mlnaren drumului e pi’cvăz.u 
tfl tocniiii la... 3u decembrie 
a/ — dată carh. duoA nflre 
n i meu, nu oferft nici o ga 
ranție. Deci, cer urg? îlitrea

cxeculăi-il drumului de ac
ces piei iun i a atelierului 
preoriu pentru revizii sl re
parații. lipea căruia produ- 
cîndu-ne multe greutăți»

Să fie sporită preocuparea

E. M. PETRILA

Un colectiv
cu reale posibilități 
de obținere a unor
rezultate superioare

Colectivul minei Petrila 
îndeplinit sarcinile de 

olan in decada a* doua, în 
pn porție de 105 la sută. 
Iată că previziunile exprima
te cu zece zile în urmă (la 
sfirșitul primei decade) de 

itre directorul minei, ing. 
Dimitrie Simota, au avut un 
real suport. în cunoașterea 
potențialului acestui colectiv 

re nu o dată s-a situat în 
fruntea industriei carbonife
re. a puterii de mobilizare a 
minerilor, în frunte cu co
muniștii. pentru depășirea u- 

>r greutăți de moment. Pe 
lingă acestea, și-au spus cu- 
vîntul. desigur, măsurile în
treprinse la nivelul minei, 
de către comitetul de partid 

comitetul oamenilor mun- 
ii. nentru organizarea lucru- 

in abataje, acordarea a- 
si-’entei tehnice sî desfășu
rarea unei atente suprave
gheri a activității brigăzilor 
pr i n repari i zarea î n tregul u i
personal tehnico-îngmeresc si 
a corpului de maiștri. pe 
locuri de muncă. Această sar

ma a fost înțeleasă, de ca
lm majoritatea celor reparti
zați. ca o îndatorire pe care 
trebuie să și-o îndeplineas
că exemplar.

Atunci cind brigăzilor 
li se asigură o susținu
tă si competentă asistență 
tehnică, cind întregul poten
tial al minei își mobilizează 
forțele, roadele nu întârzie sâ 
îpară. ne-a declarat directorul 
minei, ing. D. Simota. Aceste

roade, obținute la finele 
decadei a doua, sint 
expresia hotărîrii minerilor 
de la Petrila de a raporta la 
sfirșitul lunii ianuarie înde
plinirea planului la cotele 
lui maximale.

Ne ingăduim citeva cu
vinte, însă, despre rit
micitate. Cu toate re
zultatele bune de la finele 
decadei, cu toate străda
niile conducerii minei, 
munca in salturi nu 
a fost eliminată cu desăvir- 
șire. $i, se mai constată, nu 
în toate sectoarele mobiliza
rea formațiilor de lucru la 
o muncă ritmică a constituit 
nota dominantă în care s-a 
desfășurat activitatea. Sînt 
sectoare, ca de exemplu IV 
și V. cu restante, sau reali
zări minime, față de sarcini
le de plan.

E adevărat că stă In pu
terea de muncă a acestora de 
a le recupera. După cum am 
aflat există permanente 
preocupări pentru recupera
rea tuturor restanțelor. din 
partea fiecărui sector, briga
dă, formație de lucru. Dar 
tot atit de adevărat este și 
faptul că, dacă la aceste sec
toare se punea un mai mare 
accent pe munca politică de 
la om la om. pe organizarea 
unor eficiente acțiuni pentru 
creșterea indicelui fondului 
de timp utilizabil, rezultatele 
lor erau altele, fapt ce con
tribuia la obținerea pe mină 
a unei depășiri mai mari.

E. M. VULCAN

Programele de lucru 
să prindă viață întocmai I

— La încheierea primei de
cade a lunii ianuarie a.c. ați 
aiirmat că atenția iactorilor de 
«onducere de la mină se va 
concentra asupra urgentării e- 
xecuției liniei de front din ca
drul sectorului I. Constatăm că 
planul de pregătiri a fost de
pășit aici cu 13.3 la sută, rea
litate care ne bucură pe lingă 
aceea că mina deține după do
uă decade un spor substanțial. 
Ne nemulțumește, insă — șl pe 
dv.. desigur — menținerea a- 
celuiași ..ritm" al răminerli în 
urmă cu pregătirile, pe ansam
blu, de cca. 10 ml pe zi...

In ciuda faptului că toa
te grupele de pregătiri de la 
se< t >rul IV sînt plasate cores
punzător; nc—a declarat tov. 
ing. Emil Muru, directorul E.M. 
Vulcan, se obțin randamente 
foarte slabe. Recunoaștem că 
n-am sprijinit in suficientă 
măsură aprovizionarea cu va- 
qonete goale a locurilor de 
munca respective.

— Concret, cum ați încer
cat s-o faceți, totuși ?

- De mai bine de o săptă- 
mină. formațiilor de deservire 
a puțului 8 Procop, salarizate 
in a- ord, li s-a specificat un 
bl :• clauză specială: trimi
terea către sectorul IV a fie- 
• ărui vagonet gol peste numă
rul '!<• 60 in 24 de ore să fie 
-t «mulată in mod deosebit. To
tuși, se dovedește că asigura
re i necesarului nu va fi cer
ta pînă la punerea in funcție

a puțului principal cu schip...
— ...care va avea loc, cind ?
— Azi a „mișcat" prima da

tă colivia in gol...
— Deci. în curind vor fi șl 

plinele — schipurile — și- 
goalele care se cer la pregă
tiri...

— Da, in decada III vom 
recupera in acest sens și mi
nusul din decada I, iar in fe
bruarie cel puțin rămînerea 
în urmă din întreg ianua
rie... (s.n.J.

— Considerăm alarmantă 
restanța, de peste 1 500 de to
ne la producția extrasă, con
semnată la sectorul I, unde 
din 7 brigăzi nu mai puțin de 
6, adică peste 85 la sută, se a- 
flă sub plan... Deci, se reali
zează pregătirile, am văzul, 
dar cum rămine cu producția ?

— Așteptăm din partea con
ducerii sectorului (n.n. șef de 
sector, ing. Aurel Mateiaș), a 
cadrelor medii tehnice de aici, 
mai multă preocupare pentru 
aprovizionarea ritmică a bri
găzilor cu cele necesare, pen
tru intensificarea activității de 
întreținere a circuitului de 
transport la orizontul 440, 
pentru lichidarea de urgență 
a ..suflărilor” de la conducte
le de aer comprimat in sco
pul Îmbunătățirii presiunii cu 
< arc se alimentează brigăzile 
de la pregătiri.

— ..Răsuflă" că cel puțin 10 
la sută din stilpii hidraulici 
stau flambați și liniștiți In

cele două irontalo șl că gia- 
dul de refoloslrc a armături
lor o cn mult sub .50 la sută...

— Am zice că impune nu 
numni o mai bună utilizare n 
stâlpilor hidraulici și înlocui
rea 
la 
o 
a 
se 
tontă a modulul in care brigă
zile efectuează practic susține
rea metalică, o descongestio
nare a sectorului de utilajele 
care sînt scoase de la lo.cu-

celor nerorcspunzători do 
abatajele sectorului I, 
gospodărire 

armăturilor 
necesită o

sectorului
! superioară

T. H.. dor 
revizuire a-

E. M. LONEA

Premise
planului

rile de mumă in vederea re
viziei do atelier, dar stau pă
răsite, împrăștiate pe galerii ..

— ...ceea ce nu tace cinste. 
In primul rlnd factorilor răs
punzători de la sectorul I... 
Care-i angajamentul conduce
rii minei privind aceste stări 
de lucruri ?

Să urmărim pas cu pas 
felul <um prind viață progra
mele de lucru întocmite, îmbo
gățite < u nvisurilo caro se Im
pun legale de neajunsurile 
constatate.

— Promitem să urmărim 
noi efectul...

lunar la cota
maximală

O altă unitate care a rapor
tat îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la decada a doua, este 
și mina Lonea. Pe sectoare 
s-au evidențiat brigăzile con
duse de Traian Molnar, Gheor- 
ghe Ballca. Ioan Timiș, de la 
sectorul II. loan Baciu, Con
stantin Blgu. Ioan Cojocarii, 
de la III. Miclea loan III, Za- 
harla Bălăuță, Constantin So
lomon. loan Pop a lui Pai el. 
Hristache Borș, do la sectorul 
IV și altele. Aceste trei sec
toare au extras peste plan 241 
tone (sectorul II) și 1 121, res
pectiv, 1 113 tone de cărbune 
(sectoarele III și IV) cifre ca
re exprimă roadele unei susți
nute munci politice desfășura
te in scopul sporirii răspunde
rii fiecărui muncitor, din sub
teran și de la suprafața, pen
tru îndeplinirea zilnică, exem
plară a sarcinilor de plan.

Dar, există mult loc pentru 
mai bine. Acest „loc“ îl aflăm 
în cadrul sectoarelor I și V, 
care au încheiat decada a do
ua cu restante de 470 tone,

E. M. ANINOASA

Numai
nu se

și

respectiv, I 523 tone de cărbu- 
I

cadrul adunărilor sa- 
lariaților care au avut loc in 
această săptămînă la cele do
uă sectoare, ne-a relatat tova
rășul Andrei Colda. secretarul 
de partid al minei, situația pL 
nului a 
nalizală, 
vidență 
re 
lor pot contribui 
condițiilor optime 
planului de către 
gada.
s-a hotărît 
durției in numai 
cameră, măsura care 
jui o mai bună plasare a efec
tivelor și o aprovizionare co
respunzătoare cu materiale a 
locurilor de muncă. Ceea ce 
este de reținut, e hotărire; 
nanimă a minerilor, partici
pant! la cele două adunări de 
la sectorul I și V, dc a înche
ia luna ianuarie cu sarcinile 
de plan realizate și chiar de
pășite.

ne.
— In

exigent a- 
: ce în e- 

prin ca- 
sectoatc- 

la crearea 
îndeplinirii 

fiecare bri- 
Astfel, la sectorul V, 

concentrarea pro- 
3 abataje 

e va prile-

fost < 
scoțindu-se 
pirqhiile 

conducerile,

u-

cu autocritica
face planul!
refe- 
slabe

Cu zece zile în urmă, 
rindu-sc la rezultatele 
înregistrate la producția de 
cărbune, de colectivul E. NI. 
Aninoasa. tovarășul Aurelian 
Grosu, inginer Șef al ex
ploatării ne asigura că, în 
decada a II-a, se vor lua 
toate măsurile pentru recu
perarea rămânerilor în ur
mă. Iată-ne și la sfirșitul a- 
cestei decade. Rezultatul — 
la restanța de atunci, s-a mai 
adăugat încă un minus de 
4 834 tone de cărbune. Care 
sint cauzele acestei scăderi ? 
Răspunsul l-am solicitat de 
această dată tovarășului Con
stantin Moraru. directorul ex
ploatării :

— Cauzele sînt de ordin or
ganizatoric și tehnic. In pri
mul rînd lipsa liniei dc 
front a afectat cel mai mult 
realizarea planului. Apoi, lip
sa de efectiv, 
un minus de 
zi plasate, la 
nemotivatele.
lor a scăzut, totuși producția 
le resimte efectul.

— Cărei cauze se datorea
ză lipsa liniei de front ?

— Neexecutării la timp a 
lucrărilor de pregătire. mai 
ales la sectoarele I, III și IV.

— Și de această ncexecu- 
tarc cine este răspunzător ?

— Desigur. conducerile 
sectoarelor și conducerea ex
ploatării. N-am reușit să 
programăm cum trebuie a- 
batajele pentru a normaliza 
situația.

să

în

al 
că,

da 
frontal 
III va

— Cum vă propuneți 
acționați in viitor ?

— De mîine vom 
exploatare un abataj 
la sectorul I. Sectorul
reintra la capacitatea norma
lă, la fel și sectorul IV unde 
s-<au deschis deja abatajele 
cameră nr. 6 și 9. Ne vom 
preocupa mai mult de com
pletarea efectivului și va tre
bui să intensificăm munca e- 
ducativă pentru reducerea la 
minimum a 
Eu consider, și-a 
latarea tovarășul 
s-e muncit, s-au 
danii...

nemotivatelor, 
încheiat re
director, că 
depus stră-

Se lucrează cu 
100 posturi pe 
care se adaugă 

Deși numărul

E. M. DÎLJA

Lvidenl, reolizarci 
gralâ a planului, 
va vedea concret 
săplâmina aceasta 
tră *Și va spori 
ducția do la o zi
lanțul lunar, repet, va 
zitiv. Pentru atingerea

inle-
Dcaltfel, se 
acest fapt: 
mina noas- 
vizibil pro- 
ln alia. Bi 

fi po- 
aces-

E. M. URICAN1

lui obiectiv ne concentrăm 
tom. forțele, nu vom precu
peți nici im efort, vom depu
ne toată rîvna cu toții — de 
la vagonetarul din galoric. la 
minerul și maistrul din aba
taj și pînă la conducerea ex
ploatării .

Există siguranța
că în perioada următoare

sarcinile vor

u

La Uricani, în pofida unor 
ascensiuni promițătoare, de
cada a doua s-a încheiat cu 
un procent dc realizare 
planului de numai 99,7 la su
tă. Din discuția avută cu tov. 
ing. Carol Schreter, am reți
nut o precizare care într-un 
fel ne-a dat satisfacție; pla 
nul a fost realizat — adică 
producția planificată a fost 
extrasă, scoasă la zi, dar... 
neexpediată și deci, nerecep
ționată la preparație din lip
sa de vagoane suficiente du
minică. E vorba de un... fir 
dc păr, am spune noi. de 120 
tone care ar fi salvat mina 
dp restanță.

— Dar de ce nu s-au creat 
premise mai „solide" pentru 
încheierea decadei ? De ce să 
depindă decada dc 120 tone ?

— Noi trebuia să realizăm 
un plus de cel puțin 1 000 de 
tone în decada a doua. Ne-a 
îngreunat, însă, lipsa posibi
lităților de asigurare a aeru
lui comprimat (a compresoa- 
relor din subteran) la presiu
nea necesară. Avem consuma
tori inulți iar surse de ali
mentare puține în subteran. 
Am luat deja măsuri pentru 
îmbunătățirea situației: la 
stația vest am montat un 
compresor de 45 mc/minut și, 
dacă ni se vor asigura pie
sele necesare, vom mai monta 
în această decadă încă un 
compresor L-50. urmînd ca, 
în continuare, să fie puse în 
funcțiune și alte unități de 
furnizare a aerului compri
mat.

Am avut greutăți șj din 
cauza explozivului care în 
timpul transportului de la 
fabrică și-a pierdut calitățile 
de rupere și... două zile n-am

E. M. BĂRBĂTENI

fi realizate
pușcat. Măsura luată : am 
îmbunătățit temperatura in 
depozitul nostru asigurind 
condițiile de păstrare cores
punzătoare, ca materialul ex
ploziv sâ dea randament.

— Care este proporția bri
găzilor sub plan, tovarășe di
rector ?

— Din 19 brigăzi doar 3 
«iu rămas sub plan — toate 
de la sectorul III care, dc 
fapt, a și tras mina înapoi cu 
2 000 de tone. In decada ce 
urmează contăm pe realiza
rea planului, c'e către toate 
brigăzile. Doar avem brigăzi 
bune, oameni harnici, ini
moși. In decada ce a trecut a 
fost scăpat din atenție aba
tajul cu complex. Acum re
dresăm situația și prin mă
surile ce le luăm pentru îm
bunătățirea aprovizionării cu 
aer comprimat, cu 
lemnos a fronturilor 
completarea fiecărei 
cu unelte în bună 
funcționare precum 
ajutorul primit în completarea 
schemei dc maiștri — ceea ce 
va duce la ridicarea activită
ții de control și îndrumare a 
brigăzilor, la reducerea și în 
continuare a absențelor, și 
a actelor in disciplinare, mina 
își va realiza planul. Avem 
toată siguranța că vom în
cheia luna ianuarie cu pla
nul realizat și depășit.

— Măsuri pentru viitor ?
— Continuăm și în decada 

a treia să plasăm la maxi
mum pregătirile pentru a a- 
sigura frontul de lucru nece
sar realizării planului și în 
cursul lunilor ce vin. In orice 
caz, deși va fi mai mare, pla
nul pe februarie va fi reali
zat ritmic, din prima decadă '

material 
de lucru, 

brigăzi 
stare de 

și prin

„Mina să nu fie considerată
o... unitate periferică"

pentru urmărirea perseve
rentă a realizării planului I

La finele primei de> .ni.- a 
lunii In curs, singurul abataj 
productiv al E.M. Livezeni ra
porta un minus destul de sub
stanțial. Directorul exploatării, 
inq. Petru Mnnte.inii, după ce 
ne-.i asigurat că au existat, to
tuși, condiții, de orice gen ar 
li acestea, pentru ci brigada 
din abalaj să-și reolizeze /il 
nu;- preliminarul stabilit, dă
dea vina pe... neprevăzut, < on- 
'reli/.it in defecțiunile electro
mecanice in funcționarea uti
lajelor, in slaba calitate a în
treținerii și <i reviziilor. Minu
sul înregistrat putea li însă 
mai mic, dacă simțul respon
sabilității și preocuparea, la 
nivelul sectorului, privind dis
ciplina de plan, s-ar li manifes
tat mai plenar...

Iată că, și la scadența a do
ua, brigada din abataj a minei 
Livezeni înregistrează un mi
nus la fel do substanțial (pro
centajul realizării sarcinei do 
plan e cel mai redus pe între
gul bazin — 72,5 la sută). 
Creșterea minusurilor s-a do
vedit, deci, în continuare, e- 
xasperant dc constantă. Cau
zele? Am căutat să le desprin
dem dinlr-o discuție pe care 
<im avut-o cu tov. Miron Re- 
bedea, inginerul șef al exploa
tării.

— Și în a doua decadă mo
tivele nercalizarii planului 
s-au menținut și sint lot cele 
care-au cauzat minusurile 1n 
primele zile ale anului. Doar 
numărul absențelor nemoliva- 
te s-a micșorat întrucîtva. In 
rest, defecțiunile electromeca
nice s-au ținut lanț. Nu dispu
nem, este cert acest lucru, de 
efective electromecanice com
petente. Calitatea reviziilor, a 
reparațiilor suferă mult din 
această cauză! Trebuia să in-

tioduiei.. douq brigăzi de pre
gătiri nu am reușit Insă. E- 
f< < tivul minei <• incomplet. 
Peste citeva zile - mal sînt 
doar 7 metri de înaintat — 
va fi gata șl cel de al doilea 
abataj. Dar nu avem brigadă 
pentru o-l ..plasa'*. Principala 
problemă spinoasă la noi ră- 
mlne, insă, rea a părții electro
mecanice. Cind vom reuși s-o 
rezolvăm, all fel va sta situa
ția...

— .Cind i
— Cît de curind I Este ne

cesar să ne completăm elec
tivul, să desfășurăm o mai sus
ținuta muncă politică pentru 
întărirea- disciplinei și folosi
rea integrala, cu maximum de 
randament, a celor 
subteran, să punem 
acției in lanț'1 a 
lor tehnice...

In pofida unor 
oarecum obiective, 
Io activității productive la mi
na Livezeni persistă. Spiritul 
de răspundere și preocupare 
pentru urmărirea perseverentă, 
zi de zi, a realizării planului 
încă nu se fac deajuns simți
te, deși cu o decadă în urmă 
directorul exploatării punea... 
mina decis pe această „rană 
deschisă." Orqanizația dc par
tid de aici poate și trebuie, 
împreună cu conducerea mi
nei, să facă totul pentru ca re
virimentul mult așteptat in 
bunul mers al producției să nu 
se lase așteptat. Numai ridi- 
cînd ștacheta întregii munci 
politice in sprijinul prod cției, 
de mobilizare a colectivului — 
sarcinile de plan vor putea fi 
indeplinile în decada a lll-a 
și pe întreaga lună. Cond tâi 
pentru aceasta există suficien
te la mina Livezeni.

6 orc in 
punct „re- 
defecțiuni-

neajunsuri 
deficiențc-

E. M. LUPENI

Se cere un aport concret,
conștiincios din partea

☆
Din cele relatate să 

legem oare că situația 
care se găsește mina Aninoa- 
sa, alunecareti spre mai rău 
poate fi numită strădanie pen
tru îmbunătățirea muncii ? 
Este foarte ușor să-ți faci 
autocritica, și să continui a- 
poi cu lipsa de perseveren
ță în îndeplinirea obligațiilor 
de plan. Organizarea defec
tuoasă a procesului de pro
ducție, indisciplina sînt cau
zele principale ale neritmici- 
tății. ale rămînerii în urmă, 
iar factorii răspunzători... își 
fac doar autocritica. Nu mai 
e timp pentru așa ceva. Tre
buie schimbată optica ! In loc 
de lamentări, autocritică ste
rilă și justificări să se troacă 
neîntârziat la fapte, la mobi
lizarea efectivă a întregului 
colectiv pentru realizarea sar
cinilor de plan.

înțe- 
în

Valeriu

Un progres, e drepi, 
s-a făcut, dar încă sub

posibilitățile existente
— Exploatarea minieră DjI- 

ja a încheiat prima decadă 
din această lună cu o reali
zare a planului in proporție 
de 86,1 la sută. Bilanțul celei 
de a doua decade este tot 
negativ, insă mult mai opti
mist — 93,8 ia sută realiza
re a planului. Prin ce măsuri 
tehnico-organizatorice expli
cați această zvîcnire ? Între
barea am adresat-o tovarășu
lui inginer loan Billek. ingi
nerul șef ai E. Al. Dilja.

— In a doua decadă au in
trat în producție două aba
taje cameră la sectorul II și 
două la sectorul 1- Un alt 
punct asupra căruia nc-am 
concentrat atenția și efortu
rile a fost amenajarea cores
punzătoare a galeriilor dc 
transport la sectorul III. ori
zontul 49U, și la sectorul II 
și I. orizontul 449, cu cure 
am avut necazuri in etapele 
trecute. In această decadă a 
avut loc și o mai bună orga
nizare a aprovizionării locu
rilor de muncă, de la supra
față în subteran, climinînd.

pe uit posibil defecțiunile 
mecanice care se produceau 
in subteran. Reducerea riscu
rilor dc producere a surpări
lor prin armarea directa 
întărirea exigenței față 
respectarea monografici, 
un alt obiectiv pe care l-am 
urmărit cu consecvență 
tru a spori gradul de secu
ritate a muncii in subteran.

— In prima decadă ni 
amintea, drept o cauză care 
s-a recuperai asupra produc
ției. diferențele de efectiv 
înregistrate de la o zi la al
ta, datorate absențelor de la 
lucru". E vorba, deci, de aba
teri disciplinare. Acum care 
este situația ?

- Mult mai bună pentru 
am sancționat cu severi- 

de la dis- 
ajunglnd 

contractu- 
în cauză...
i decadă 

este dc 7.7 procen- 
sint

Și 
de 

este

pen

se

— Contrar promisiunilor, 
mina Bărbâteni a rămas da
toare și în a doua decadă din 
ianuarie. Cum explicați a- 
ceastă situație, tovarășe di
rector ?

— Adevărul e că am avut 
toată certitudinea ritmicității 
in decada a doua, existând 
în acest sens premisele ne
cesare. Au intervenit însă u- 
neie greutăți a căror solu
ționare ne-a depășit.

Tovarășul ing.
Stanciu, directorul E.M. Băr- 
băteni. s-a referit mai ales 
la deranjamentele tectonice 
din stratul 5, blocul XII, ca
re au diminuat zile in șir 
producția minei la aproape 
jumătate, la unele deranja
mente ivite la instalația dc 
alimentare cu energie elec
trică, urmate de verificări Și 
constatări care au determinat 
tot atâtea întreruperi in ali
mentarea cu energie electri
că. precum .și la pierderea 
a 300 tone cărbune în 15 ia
nuarie a.c., determinată de 
calitatea necorespunzătoare a 
explozivului. Intr-un schimb 
întreg, nu s-a pușcat. mate
rialul exploziv nu a avut e- 
fect. L-am întrebat pe inter
locutorul nostru cum se poa
te evita repetarea unor atari 
situații ?

— Foarte simplu : mina să 
nu fie considerată o unitate 
periferică ! Să fini adică a- 
provizionați din timp cu can
tități suficiente de material 
exploziv dc către Centrală 
.și să nu fim nevoiți să trăim 
de pe o zi pe alta și să în
tâmpinăm situații ca cea a- 
mintită cînd explozivul, pier- 
zîndu-și calitățile pe drum 
ne-a strangulat producția pe 
o zi întreagă.

— Perspectiva in decada 
ultimă, decisivă pentru reali
zarea planului lunar ?

— Planul lunar va fi rea
lizat ; la fel și în decadele 
următoare. Nu există motive 
să nu ne realizăm planul in 
perioada următoare ! Și încii 
ceva — realizarea sarcinilor 
IX? ianuarie va fi o garanție 

p ntru o activitate bună 
lunile ce vin. Condiții e-

a căilor de transport, a uti
lajelor, stabilirea precisă a 
sarcinilor de serviciu pe oa
meni și compartimente. îm
bunătățirea aprovizionării, a- 
sigurarea condițiilor ca maiș
trii mineri să-și exercite pe 
deplin rolul în angrenajul 
producției. Mai avem mult de 
luci-u cu indisciplina dar. 
prin activitatea susținută a 
personalului de control și de 
conducere și, mai ales, a or
ganizației de partid, avem 
garanția că ne vom redresa 
și la acest capitol. Noi for
țăm nota, dar...

— Dar... ?
— Să fim ajutați efectiv 

de Centrală în realizarea 
multiplelor probleme care ne 
mai stânjenesc actiyitatea. In 
locul unor „vizite de priete
nie". sâ simțim lîngă noi 
Centrala în învingerea greu
tăților, în crearea la Bărbă- 
teni a tuturor condițiilor pen
tru o activitate normală. Din
tre aceste condiții am în ve
dere mai ales amenajarea băii 
și terminarea drumului de 
acces la incinta minei, pen
tru a putea organiza trans
portul oamenilor prin curse 
normale cu autobuzul. Aceas
ta va îmbunătăți și climatul 
de muncă, va determina evi
tarea animozităților, a dere
glărilor de la sfirșitul schim
burilor cînd toată lumea fuge 
să nu piardă mașina. Or. ter-

fiecărui
— Să pornim de Ia un ac

tual călcii al lui Achile cam... 
marc pentru mina Lupeni : 
sectorul IV. Cu toate că mi
nusul la producția extrasă a 
crescut progresiv de-a lungul 
decadei a II-a, totuși simbă-

20 ianuarie, s-au realizat 
peste 1 600 tone, adică 
mult de 90 la sută din 

t ce trebuie dat. Semn 
, dar...
- ...nu-i suficient, a recu

noscut tov. ing. Vasile Ciri- 
peru, directorul E. M. Lu
peni. Am participat la recen
ta adunare generală a orga
nizației de partid a sectoru
lui unde s-a analizat cu mult 
simț de răspundere activita
tea colectivului, a comuniști
lor. Urmarea : s-a și concreti
zat o măsură importantă — 

.abatajul frontal 1 est, cu o 
pondere de 35-40 la sută în 
cantitatea de cărbune pe ca
re o asigură sectorul a fost 
încredințat brigăzii Eroului 
Muncii Socialiste, Petre Con
stantin. Frontalul a intrat în 
ritm normal de lucru, rcali- 
zîndu-se ziua și fîșia.

— Persistă. însă, așa cum 
rezultă din consultarea ante
rioară a tov. Constantin Năs- 
tase. președintele sindicatului 
și a altor factori, neajunsuri 
in ceea ce privește activita
tea unor maiștri. Aceștia nu 
pun accentul absolut necesar 
pe pontaj, pe contraponta.j. 
Pe urmărirea responsabilă a 
realizării sarcinilor dc către 
formațiile de lucru, pe valori
ficarea deplină a fondului de 
timp al oamenilor, al mașini
lor din subteran...

— In cele spuse nu-i nimic 
exagerat. Să vă relatez un 
caz: vineri spre sîmbătă am 
intrat în mină. între schim
bul III și IV, și cu cine mă 
întâlnesc la puț ? Cu maistrul 
miner Nicolac Răuț. de la 
sectorul IV. Acesta își lăsase 
minerii la frontalul 5 est, ai lui 
Ioan Solomon. înainte dc a 
termina schimbul (s. n.).

ilti 
drumul...

salariat!

mai 
ceea 
bun,

s-a
,grâ-

că 
taie toate abaterile < 
ciplina producției, 
plnă la desfacerea • 
lui de muncă celor i

— Față de prima 
progresul 
te. Care sint previziunile 
dumneavoastră pentru sfirși
tul lunii ianuarie ?

și
în ........  --
xis'.ă. Totul depinde insă, ce 
oameni, de colectiv. Să reți
nem aici o realitate : în pri
mele zile ale anului am por
nit eu realizări de abia 40 la 
sulă din preliminarcle zilni
ce. acum am ajuns la peste 
92 la .sută. Tnse.unn.'i că e- 
fort iri se depun. Și Se vor 
depune și în continuare. No 
pro'iciină maj ales, remedie
rea deficiențelor mai vechi 
cu care a „pornit la drum" 
in acest an mina : mă refer 
îndeosebi la punerea la punct

Conducerea minei, conducerea 
sectorului, cu sprijinul orga
nizației de 'partid, noi toți, 
va trebui sâ 
mult, sâ 
mai mari 
înțeleagă că de _____
factorului coordonator depind 
foarte multe. că de aportul 
concret, conștiincios al fiecă
rui maistru depinde în măsu
ră considerabilă organizarea 
eficientă a fluxului extractiv, 
in esență realizările brigăzii, 
(s. n.).

In continuare, pornind de 
la faptul că s-au repartizat 
încă de la începutul anului 
trei brigăzi de Ia investiții, 
sectorului III. pentru execu
tarea lucrărilor la linia de 
front întârziată, și constatînd 
că aici nu se realizează nici 
acum măcar planul la zi de 
pregătiri, am cerut explicații 
în acest sens directorului:

— Se acordă de către con
ducerea sectorului, personal 
de către tovarășul îng. Pavel 
Vitan .șeful de sector, o a- 
tenție insuficienta privind o- 
norarea zilnică a pregătirilor. 
Un arqument: brigada de Ia 
galeria de cap condusă de Ef- 
timie Nicoară a stat mai mul
te zile din cauză că factorii 
de conducere n-au fost în sta
re să asigure montarea mijlo- 

~ de 
la 

ce ?

insistăm mai 
depunem eforturi 

pentru a face să se 
„exemplul"

oului de transport. Șeful 
brigadă a venit personal 
mine ca să intervin. De 
(s. n.).

...„De ce ?", întrebăm și_____ noi 
pe cei vizați, șeful de brigadă 
este pus în situația să apele
ze la director pentru o proble
mă a cărei rezolvare intră 
nemijlocit in competența și 
atribuțiile lor ?

Și, încă o întrebare t comi
tetul oamenilor muncii nu are 
metode și procedee prin care 
să facă pe cei în cauză să-și 
îndeplinească îndatoririle ce 
le revin ? In orice caz la mina 
Lupeni mai sînt încă lu
cruri de pus la punct pentru 
a se așeza ritmicitatea pro
ducției, îndeplinirea sarcinilor 
Pe un suport trainic.

reli/.it
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Cuvîniarea tovarășului 
IOACHIM MOGA

(Urmore din pag. 1)

su r-ele dr e-tigiu ale oi ga- 
nizatlei nc»astu județene a

Veste reali • •• ne produ o 
leqitimâ mlndrie, ne mobili- 
/oază si ne insuBetesta la îm
bunătățirea și perfecționam i 
continuă a întreqii noastre a«-
• a itățî. ah » ■ jura I Obține
rii de noi succese.

A?a cum cunoașteți. anul 
pe care l-am încheiat a fost 
deosebit de rodnic. planul 
producției qlobale industriale 
fiind depășit cu peste 140 mi
lioane lei iar cel ol j.rodu - 
tiel marfa vînduifi si încasată
• u 164.5 milioane lei. Rerulli- 
tc bune am avut și în coca 
ic privește produrtivitat* « 
muncii, care a crescut pe-i<- 
prevederi cu 1 922 lei pe sala
riat Producția peste plan ob
ținută în anul trecut s-a con
cretize în cantități sporite 
de energie electrică. cocs, 
fontă, oțel, laminate la care 
so adauqă însemnatele sporuri 
la produsele chimico, forestie
re. materiale de construcții

Si in agricultură — deși 
am avut condiții neprielnice 
- am înregistrat progrese în 

1972. Au crescut producțiile 
medii la hectar, s-au mărit e- 
fectivele de animale și supra
fețele cultivate cu legume, 
s-au executat lucrări de îmbu
nătățiri funciare.

Realizări dc seamă am obți
nut in 1972 si în domeniul in
vestițiilor si construcțiilor, in 
învătămînt, cultură $i sănă
tate. în aprovizionarea si ser
virea populației, in transpor
turi și alte domenii. Fără în
doială că la obținerea acestor 
su-cese, cu care ne mindrim 
pe drept cu vin t, o contribuție 
de seamă au adus-o tinerii, 
cei peăte 60 000 de membri ai 
organizației U.T.C. din județul 
nostru.

Sint bucuro« că avem orga
nizați: puternice de tineret 

u o frumoasă și valoroasă ex
periență, care și-au dovedit 
mereu forța de mobilizare, 
puterea de antrenare a tineri
lor. in activitatea de produc
ție și educație. Aș aminti aici 
crnini?ațiile U.T.C. de la Com
binatul siderurqic Hunedoara, 
de la Trustul de construcții și 
montaje metalurqice Hune
doara. Exploatarea miniera 
Vulcan. Uzina chimică Orăș- 
lic. Uzina de utilaj minier Pe
troșani. Fabrica de stâlpi hi
draulici Vulcan. Termocen
trala Mintia, U.M.M.R. Sime- 
ria. I.M. Barza, Uzina ..Vic
toria" Călan. E.M. Lonea și 
altele care și-au câștigat un 
binemeritat prestigiu in co
lectivele din care fac parte.

De asemenea, țin să remarc 
activitatea celor de bri-
qăzi de producție și educație 
ale tineretului — despre care 
--a amintit și în darea de sea
mă — și care au fost în frun
tea întrecerii pentru înfăptui
rea cu răspundere a sarcini
lor de producție.

îmi face deosebită plăcere 
să amintesc aici inițiativa or
ganizației U.T.C. de la O.S.M. 
11 Hunedoara, care, răspun
zând chemării la întrecere a 
-oleqilor lor reșițeni, a încre
dințat conducerea și deservirea 
cuptorului nr. 1 de la această 
secție unei brigăzi de tineret. 
Această brigadă de tineri o- 
țelari se achită cu cinste de 
sarcinile asumate.

Avem vie în memorie 
. participarea miilor de e- 

levi și studenți, muncitori, 
funcționari și militari, a ti
nerilor mecanizatori, la cam
pania de recoltări din toam
nă. la ajutorul adus țărănimii 
pentru salvarea recoltei. Mă 
qindesc la acțiunile de în
frumusețare a localităților, la 
șantierele tineretului, la lu
crările de îmbunătățiri funcia
re. la toate activitățile patrio
t-re și de educație întreprinse 
de orqanizațiile U.T.C. și undo 
tineretul și-a manifestat din 
o!in potențialul său construc
tiv entuziast. Ne bucurăm 
pentru tot ceea ce ați reali
zat și in domeniul științei, al 
culturii și educației.

De la această tribună do
resc să adresez, în numele 
biroului Comitetului județean 
de partid, cele mai călduroa
se felicitări organizației jude
țene U.T.C- întregului tineret

hunrdoirean. pentru eontribu-
lin Into*mn i’ă adusă ta înde
plinirea obiectivelor d® maro

tulUi 1nostru dta progra-
mul edi 
cialiste

ficârii societății so 
multilateral dezvol-
boi at de Congresul al

X-lca S i Conferința Naționa-
lâ a pairtidului.

Dragi tineri>

Știți. desigur, < ă aci ivita-

maro măsură munca și avu
ția noastră obștească.

$i în acest an avem un vo
lum maro de investiții. Am 
avut un volum mare si ți
nui trecut, unii din dumnea
voastră știu că n-am reușit 
să realizăm dccît 98.3 la su-

planificat. 
acest an 
restanțele 

convins

tă din volumul
Ln sarcinile din
se adaugă
din 1972. Sînt

SECVENȚE CULTURALE

AUTENTICE VIRTUOZITĂȚI INTERPRETATIVE

tea din acest an. hotftrîtor 
pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte dc termen, se ca- 
r: i icriz-. i .i pi in sarcini spo
rite. i veri te din documentele 
Conferinței Naționale a parti
dului. Plenarei C.C. al P.C.R. 
dm noiembrie 1972, cit și din 
hotărîrea proprie adoptată dc 
Conferința județeană f de 
partid.

In 1973 trebuie să obținem 
un spor dc producție de M 
miliarde Iei față do anul 
trecut, din care 60 milioane 
lei reprezintă depășirea sar
cinilor maximale planificate. 
Cred că sint suficiente a- 
ceste două cifre ea sft vă 
dați scama dc îndatoririle 
mari ce le avem în a-

o 
parte revin tineretului hu
nedorean.

Ce așteptăm de la dumnea
voastră în acest an ? In pri
mul rine' ca întregul poten
țial .1 organizațiilor U.T.C. 
sâ fie canalizat pe îndepli
nirea si depășirea, zi de zi, 
lună de lună, trimestru de 
trimestru, a planului și anga
jamentelor. Știu că sînteți a- 
nimați de intenții bune în a- 
cest sens. V-ați însușit devi
za „Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului îna
inte de termen”, ați avut-ini
țiativa creării brigăzilor dc 
producție și educație. aveți 
și alte inițiative.

Sint lucruri bune, merito
rii, dar trebuie să acționați 
mult mai energic în acest 
sens. Organizațiile de 
tineret trebuie să acționeze 
mai hotărît pentru a deter
mina la fiecare, loc de mun
că utilizarea intensivă a u- 
tilajelor și agregatelor, extin
derea lucrului pe schimburi, 
folosirea integrală a timpu
lui de lucru, creșterea pro
ductivității muncii și a ca
lității produselor, reducarea 
duratei de executare a revi
ziilor Și reparațiilor, execu
tarea unor lucrări ireproșabi
le de întreținere.

Avem tineri foarte buni, 
harnici și talentați — cei mai 
buni dintre ei' cred că sîn
teți -dumneavoastră, cei din 
această sală și mulți alții ca
lfe flu1 sSnfaiciv Dar mai a- 
vem și altfel de tineri, mai 
comozi, mai puțin interesați 
c’e soarta producției. Ei sint 
aceia care lasă mașina să 
meargă in gol ca să se poa
tă ocupa de altceva, se fe
resc să lucreze în schimbul 
II și mai ales în schimbul 
III. în loc să dea productivi
tate înaltă dau... rebut, exe
cută reparații și lucrări de 
întreținere de slabă calitate. 
Cu acești tineri trebuie lu
crat cu toată forța de care 
dispune fiecare organizație.

O muncă similară trebuie 
desfășurată și cu tinerii care 
lucrează la produse destina
te exportului. Să le explicăm 
ce înseamnă exportul pentru 
economia națională, ce pre
tenții sporite se ridică la a- 
ceste produse, să subliniem 
importanța muncii în acest 
sector și cred că tinerii vor 
fi mai exigenți față de cali
tatea muncii lor.

La fel trebuie să procedăm 
și pentru antrenarea în mai 
mare măsură a tinerilor la 
acțiunea de creștere a efici
enței economice, îndeosebi la 
eliminarea oricăror căi de ri
sipă.

Spiritul de economie, re
ducerea consumurilor și a 
costurilor stă în atenția dum
neavoastră — am reținut și 
inițiativele „Procesul rebutu
rilor*, „Să lucrăm o zi pe 
lună cu scule și piese econo
misite” — dar trebuie acțio
nat mult mai energic, la toa
te locurile de muncă,_ pentru 
că risipa dijmuiește încă în

că deja ați tras concluzia că 
ritmul dc lucru pe șantiere 
trebuie serios intensificat. 
V3 ««pun aceasta pentru 
că în județ avem foarte 
mulți tineri constructori, care 
pot sfi acționeze în mai mare 
măsură pentru darea la ter
men în funcțiune a noilor o- 
bu'<-live, scurtarea termenelor 
dc execuție, reducerea costu
rilor și extinderea muncii în 
acord global.

De asemenea, în con 
slrucții, și nu numai aici, mai 
avem nevoie de forță de 
muncă calificată. Trebuie să 
ne ocupăm foarte serios ca 
organizațiile U.T.C. și sindi
catele să intervină mai ho- 
târît pentru organizarea cali
ficării la locul dc muncă. A- 
vem bune tradiții în acest 
sens, avem meseriași de înal
tă clasă și trebuie să facem 
în așa fel ca atunci cînd un 
tinăr s-a angajat la mină, la 
furnale sau oțelării, pe șan
tiere sau în ateliere să poa
tă urma în cel mai scurt 
timp o formă do calificare. 
Să facem din aceasta o marc 
acțiune pe care s-o urmărim 
cu perseverență, ea toți ti
nerii care se angajează să în
vețe o meserie.

In agricultură avem tineri 
— pe mulți i-am cunoscut 
cu toții in timpul campani
ilor — care muncesc cu pa
siune : mecanizatori, zooteh
nist!, brigadieri și pomicultori 
ele. Dar aș întreba, aici, 
tinerii care lucrează la o- 
rașe in diverse întreprinderi 
și instituții, dar care lo
cuiesc la sate, cu ce ajută, 
în timpul liber, la lucrul în 
ci mp ? Foarte mulți nu dau 
nici o mină de ajutor, stau 
acasă, iar părinții și deseori 
bunicii lor, oameni în vîrstă ar 
avea marc nevoie de sprijinul 
lor, mai ales la lucrările de 
întreținere Și la recoltat. Cred 
că organizațiile U.T.C. din co
mune și sate. în colaborare 
cu cele de la unitățile undo 
sînt încadrați acești tineri, ar 
putea acționa în comun în a- 
cest sens. Munca nu este o 
rușine, este o cinste, iar a-ți 
ajuta părinții sau a contribui 
la bunul mers al treburilor 
obștești acolo unde locuieș
ti și trăiești este o îndatori

re de onoare.
Avem un program vast de 

lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Așteptăm din partea 
tineretului o participare ma
sivă începînd din acest tri
mestru și în toată perioada a- 
nului, și sînt convins că dum- 
nevoastră fiii brigadierilor 
de la Bumbești-Livezeni și 
Hunedoara vă veți ridica și 
de această dată la înălțimea 
acestor tradiții dc înalt pa
triotism.

Etapa pe care o parcurgem 
se mai numește și etapa per
fecționării calitative. Este 
o datorie de onoare a fiecă
rui utecist preocuparea per
manentă pentru mai bine.

Un număi- mare din mem
brii organizației județene sint 
elevi și studenți în școli ge
nerale și profesionale, în li
cee teoretice și de specialita
te. în școli tehnice și de 
maiștri, în institute de învă- 
țămînt superior. Nu le putem 
cere angajamente în produ
se fizice, pentru că munca 
dînșilor se materializează 
deocamdată, în acumularea 
de cunoștințe. Fac un apel 
însă la organizațiile U.T.C. 
din școli și facultăți să ia toa
te măsurile pentru a deter
mina tinerii să învețe, mai 
mult și mai bine să-și însu
șească mai temeinic meseri
ile pentru care sînt pregătiți. 
Exigențele sînt mari, în toa
te domeniile practicii apar o 
sumedenie de lucruri noi. și 
fără o ancorare solidă în pro
blemele practicii productive, 
fără cunoașterea mașinilor cu

care va lucra, tânărul absol
vent, va .face față <u greu 
la locul său dc muncă.

Este necesar să intensificăm 
activitatea educativă în î în
dur ile tineretului, să sporeas
că participarea sa la activi
tatea cultura 1-educativfi să 
asigurăm în mai marc măsu
ră cunoașterea dc către tineri 
a hotărîrllor partidului a le
gilor slutului nostru. Avînd 
în vedere că la această con
ferință participă și secretari 
ai unor comitete dc partid, și 
în general un număr mare de
< adre do partid, conducători dc 
întreprinderi și instituții, pre
ședinți ai comitetelor sindi
cale. cadre didactice și direc
tori de școli, alți factori caro
< oncurfl la educarea tinere
tului țin să subliniez și cu 
acest prilej că munca de creș
tere și educare a tineretului 
este o sarcină dc maximă 
complexitate. la realizarea 
căreia trebuie să acționeze 
simultan și eficient toa
te pîrghiile și toți fac
torii. Sâ nu mai întâlnim 
manifestări înguste, în sensul 
că fiecare își vede de tinerii 
din domeniul său pentru că 
însăși viața infirmă această 
mentalitate. Tinerii studiază 
în școli, dar muncesc și în în
treprinderi. locuiesc in loca
litate. participă la viața ob
ștească. Toți factorii trebuie 
să se ocupe în permanență 
de educația tineretului, și a- 
ceasta nu numai cu sfaturi, 
ci în mod concret, folosind 
pîrghiile încrederii și convin
gerii. fondul bun existent în 
fiecare tânăr.

Activiștii de partid, cadrele 
de conducere și specialiștii 
din întreprinderi să se în
tâlnească mai des cu tinerii, 
să participe la acțiunile lor. 
să le facă vizite la locul de 
muncă sau de practică, acolo 
unde sînt cazați sau servesc 
masa, să stea de vorbă pe
cele mai diverse teme cu
tinerii. Această cerință să
fie privită ca o sarcină de o
însemnătate deosebită.

In stilul de muncă al orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
trebuie să-și facă loc o seamă 
de îmbunătățiri. Domeniul de 
acțiune și atribuțiile sînt cla
re, atît la nivelul organului 
județean al organelor munici
pale, orășenești și comunale, 
cit și în organizațiile de bază. 
Se impune însă o bună condu
cere și orientare a activității- 
— nu prin mărirea numărului 
de ședințe ci prin deplasarea 
activului in organizații, unde 
să dea ajutor concret — stabi
lirea de măsuri și acțiuni con
crete, ale căror rezultate să se 
transpună in cel -mai scurt 
timp în practică pentru a se 
asigura finalizarea lor.

Trebuie avut permanent în 
atenție educarea politico-ideo- 
logică a tineretului, înarmarea 
lui cu concepția marxist-leni- 
nistă despre natură și societa
te, formarea unor deprinderi 
și trăsături care să răspundă 
cerințelor majore ale dezvoltă
rii societății noastre, profilului 
moral al viitorului comunist. 
In această direcție trebuie con
jugate toate eforturile organi
zațiilor de partid și dc tineret, 
ale colectivelor de muncă, ale 
cadrelor didactice și familiei, 
ale tuturor factorilor educa
ționali. Noul comitet județean 
al U.T.C. va trebui să asi
gure informarea operativă a 
tinerilor cu evenimentele ce 
se desfășoară pe plan națio
nal și internațional, să se i- 
nițieze și să se folosească pe 
scară largă metode și forme 
mai aotive de însușire a po
liticii partidului nostru.

In încheiere vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că ti
neretul hunedorean își va 
da întreaga contribuție la 
înfăptuirea programului mo
bilizator, jalonat și fundamen
tat științific de conduce
rea noastră de partid și de 
stat. Organizațiile noastre 
U.T.C. care au făcut întot
deauna dovada înaltelor lor 
răspunderii politice, vor ști 
să fie și de această dată 
în frunte. Avem încredere 
în forța și devotamentul tine
rei generații, schimbul nostru 
de miine la opera edificării 
socialiste.

Viața culturală a munici
piului nosti-u a cunoscut du
minică o manifestare muzica- 
lft deosebită ; concertul coral 
organizat de Comitetul jude
țean pentru cultură și educație 
socialistă în Cinstea minerilor. 
Datorita semnificațiilor dir< < - 
te ce se răsfrîng asupra for
mațiilor muzicale din Valea 
Jiului nc vom opri asupra a- 
ccstui concert care a reunit 
pe scena Cosei de cultură din 
Petroșani cîteva coruri din 
județ cu o activitate exem
plară.

La Or&știe, muzica corală 
are o tradiție îndelungată, 
cat continuitate dc peste un 
secol element care se des
prinde din calitatea corului 
Casei dc cultură, dirijat de 
loan Popa, prezent in faza 
a treia a concursului „Cîn- 
tare patriei11 organizat de te
leviziune. Cu un repertoriu 
bogat, cate face dovada posi
bilităților largi dc interpre
tare a diferitelor specii dc 
muzică corala (..Partid erou, 
partid victorios'* do D. Bo
tez ; „Trandafir dc pe răzoa
re" de Sabin Drăgoi ; „La 
mijloc de codru des" dc Gh. 
Dima ; ..O, ce lumină" de
Palestrina ; „Serenadă" de 
Ciprian Porumbescu) el a 
făcut dovada valorii sale ri
dicate.

Corul Combinatului side
rurgic Hunedoara (dirijor 
prof. Nicolae Icobescu) ;,r* 
un palmares bogat. Dc la ul
timul concert din Petroșani 
(in htnn mai anul trecut) a 
progrcs’nt în exprimarea < t) 
dă a sentimentelor (..Seara pe 
deal" de Vasile Popovici : 
„Serenadă" de Br.ihnr- . .,Stea
gul roșu" de Th. Grigorescu). 
In claritatea și armonizarea

♦

Zaharia Popescu, „Frumoasă 
Românie" do Achîm Stoia 
>i ..Imnul învălătorilor" com
poziție proprie, mai vedic, a 
dirijorului) și prelucrări du
pă muzica populară („Suita 
hunedoreană" do Ion Mun
teanul. Corurile de la Deva. 
Hunedoara și Orftștle se 
află inti-o etapă dc virtuozi
tate interpretativă.

O impresie deosebită a lâ-

MARGINALII
LA UN CONCERT CORAL

vocilor. O reală desfătare 
muzicală n produs-o corul 
sindicalului învățămînt din 
Deva dirijat cu eleganță și 
sensibilitate de profesorul 
loan Munteanu. înființat în 
anul 1972. a susținut ieri la 
Petroșani al 13-lea spectacol, 
de o remarcabilă acuratețe 
muzicală și desăvîrșită armo
nizare. Repertoriul ilustrea
ză multiplclc-i posibilități vo
cale : cîntecul patriotic („Par
tid. pe tine te cîntâm" de

sat corul din comuna Dobra : 
frumusețea costumelor popula
re a fost sporită dc claritate 
și armonizarea vocilor, de 
timbrul deosebit pe care l-au 
avut .. loc pădurertesc" dc Ion 
Munteanu. „Negruța" dc Ion 
Vidu, „Glorios partid" de 
Mircea Neagu și „Trăiască 
R.S.R." de Mircca Bratu. 
L-am invitat pe prof. Petru 
Chisecv sâ ne spună cîteva 
cuvinte despre corul pc ca- 
re-1 conduce.

In cadrul concertului coral susținut duminică la Casa de cultură din Petroșani la 
ca.re_au Parț*c*Paț ,na* multe coruri cu tradiție din județul nostru, am, surprirv>„ in 
plină evoluție „pitorescul" ansamblu coral al Căminului cultural din Dobra.

Foto: I. LICIU

— I^j Dobra este o veche 
tradiție corola — anul aces
ta Împlinim 85 dc ani, timp 
In care această formație nu 
și-a Încetat existența, fiind 
prezenti în foarte multe 
concursuri. Component ii, în 
cea mai mare parte, sînt ță
rani cooperatori care clntâ 
dintr-o necesitate profundă, 
specifică poporului nostru...

In acest concert Valea Jiu
lui a fost reprezentată dc co
rul clubului sindicatelor din 
Lupeni. care a făcut mari 
progrese în ultimul timp. De 
fapt, activitatea corală din 
municipiul nostru sc limitea
ză doar la formația de la 
Lupeni. (Prezent în sală. îm
preună ru alți iubitori ai a- 
cestui gen muzical, munci
torul tjpdgraf Ilie Tismănaru 
ac mărturisea cu amărăciune 
că, în loc să cînte în corul 
din Petroșani cu o existentă 
capricioasă, e nevoit să se 
mulțumească doar admirîn- 
du-lc pc celelalte...) Dară in
teresul pentru muzica de ror 
est-* atît de inconsistent la 
cluburi, în școli i se acordă 
multă receptivitate. \ dove
dit-o vigurosul si fermecăto
rul cor „Doina" de la Școala 
generală nr. 5 Petrila. diri
jat de nrof. Vladimir Urertic. 
cu foarte larg' onsibilitătî in- 
teroretative (..Plaiuri părin- 
• esti“ de T.aurențin Profeta : 
.Cuc-cuculet“. de N Tonescu : 
..Concertul broasfelor” de M. 
Donhauser).

O frumoasă nerspcctivă o 
are si eonii Scolii general® 
nr 1 din Petroșani care a 
completat participarea mu
nicipiului nostni la această 
manifestare dedicată mineri 
lor. Binevenită. în semn de 
omagiu pentru Valea Jiului, 
a fost Inițiativa membrilor 
cenaclului literar ..Meșterii 
Manole" din Petroșani (Tra
ian Morar. Constantin Das- 
câlu. Maria Dincă. loan Chi- 
raș. Dumitru Nechifor, Viori
ca Scoroșan și Maria' Bercea) 
care au citit în fața spectato
rilor poezii din creația lor.

Concertul de duminică 
reactualizează mai vechea 
problemă a corurilor din Va
lea Jiului. Experiența forma
țiilor din județ poate fi fo
losită de către instituțiile cul
turale de masă din Valea 
Jiului care vădesc în mod 
constant nereceptivitate pen
tru ^cor și prea mare insisten
ță asupra muzicn cu carac
ter distractiv.

Tibcriu SPATARU
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(Urmare din pag. 1)

Așa crescu prin vreme fru
moasă Hunedoara / Și - așa 
ne-ați dat un cintec să ne 
mindrim cu el" rosteau înflă
cărat copiii, iar ciniecul „Ră
sună Valea- a reînviat prin 
glasul fiilor și nepoților bri- 
gaderilor de acum ud sfert 
de veac.

Darea de seamă sinteză >
' r fi': •

'.onferințe județene și a măsu 
rilor de viilor a suscitat de/ 
bat.ri fructuoase. La d'-'Uli’ 
au uirt:' ipat 
nrim--oi reiar 
municipal bel
Nicola*- Constantin
O.S.M i Hunedoara. Vasile 
Pelruța mqiner. membru al 
biroului Comitetului orășenesc 
Brad al U.T.C.. Domnica Vai- 
da, muncitoare la Uzina „Chi 
mica" Or ; > Șteian Coslea 
elev. Liceul ..Decebal" Deva,

Nicolae llaneș 
d Comitetului 

oșani 1 U.T.C..

doara Octavian Mlreșteann 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Deva al U. T. C„

Doina Benea secretara corni-
tetului comun . ! Luncoiu de
Jos al U.T.C.. O vidi u Co-
jocaru, >ecretaru! comitetului
U.T.C. de la U.M.M.R Sime-
ria. Constanți n Păun. sudoi.
secretar al Comitetului U.T.C.
șantierul 1 T.C.M.M Hune-

loan Mondoca, miner la E.M. 
Lupeni Reigruber Horst, ingi
ner, Uzina „Victccia“ Călan, 
Costache Troluș, director ge
neral al C. S. Hunedoara, Ilie 
Rotunjeanu. inginer, președin- 
tele Consiliului Asociației 
studențești de la I.M.P. Gheor- 
ghe Vlăsceanu, mecanic la 
S. NI. \. Hațeg. Constan
tin tancu. din orașul Oraș- 
tie, Pogen Brincoveanu. pre
ședinte al Consiliului ju- 
ik •. , .1 sindicatelor. Du
mitru Tănăsoiu, elev. Școala 
profesională Lupeni. Maria 
Dan. •.in/ătoare O.C.L. Ali

en! im Deva. Gllgor Hașa. 
președinte al Consiliului ju
dețean al Organizației pio
nierilor. Marla Mațuga. stu- 
denlS Institutul de subingineri 
Hunedoara. Lucia Sabău. co
operatoare. secretara comitetu
lui U.T.C., C.A.P. Simeria.

Un moment cu adinei va
lențe educative l-a constituit, 
in 'irnpul dezbaterilor, sosirea 
ic platformele infierbînta- 
te ale oțelăriei a șapte mem
bri ai briqăz.ii de la „Cuptorul 
tineretului" care in cuvîntul 
de -nlut adresat Conferinței 
si-au luat un entuziast și mo- 
’ îlizator angajament de inun-

R iportul Comisiei de- vali
dare l-a prezentat tovarășul 
Teofîl Bogdan.

Cuvîntul participantilor la

dezbateri a exprimat, de la 
tribuna conferinței, hotărîrea 
și angajamentul organizației 
județene a U.T.C., a celor 
peste 60 000 de uteciști, a în
tregului tineret hunedorean, 
de a face totul pentru ca ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii din județul nostru să 
dea viață sarcinilor ce, revin 
Hunedoarei din programul e- 
laborat de Congresul al X-lea. 
de Conferința Națională a 
partidului,' de a acționat in 
spiritul hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972 si a indicațiilor condu
cerii orqanizatiei revoluționa
re de tineret pentru a înde
plini cu cinste planul pe 
1973, și a crea condiții pen
tru înfăptuirea înainte de ter
men a actualului cincinal. 
Prin cuvîntul lor. tinerii și-au 
manifestat atașamentul fată 
de intreaga politică internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, și-au exprimat re
cunoștința fierbinte pentru 
grija deosebită pe care con
ducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă generației tinere □ 
tării.

întâmpinat cu aplauze a 
luat cuvîntul. în încheierea 
dezbaterilor. tovarășul Ion 
Traian Șteiănescu.

Conferința a ales apoi noul 
comitet județean al U.T.C. și 
comisia județeană de cenzori. 
Ea a adoptat programul de 
activități al Comitetului jude
țean al U.T.C. consacrat ri
dicării neîncetate a muncii 
organizației revoluționare in 
rîndul maselor de tineri. Din 
nou’ moment emoționant. To
varășilor Viore) Jianu, Vasile 
Oros. Nicolae Pantea. Horia 
Toma. Letitia Măceanu. Cris- 
tea Răcaru, le este înmînată. 
de către tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu „Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C." pen
tru merite deosebite și activi
tate îndelungată în organiza
ția revoluționară de tineret.

Intr-un climat de entuziasm 
și ovații la adresa partidului 
și conducerii sale, conferința 
a adoptat șl adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân.

In acordurile încărcate de 
fior patriotic ale „Tricoloru
lui". garda de onoare, pur
tând drapelele partidului, pa
triei și a organizației județe
ne a U.T.C.. s-a restras. In
tr-o atmosferă solemnă întrea
ga asistență a intonat imnul 
de înfrățire al oamenilor mun
cii de pretutindeni — Inter
naționala.

I Istoricul act al Unirii Ță- 
Irii Românești cu Moldova, 

petrecut la 24 ianuarie 1859, 
Ieste un moment de covâr

șitoare insernnâtate pentru 
conștiința unității naționa- 
Ile. împlinirea a 114 ani dc 

la Unire, prilejuiește clubu- 
I rilor și caselor de cultură
I din Valea Jiului organiza-
Irea, astăzi și miine, a unor 

expuneri și simpozioane ca- 
. re evocă atmosfera și insu-
I flețitele acțiuni patriotice
. din acel timp, semnificația
I Unirii pentru țara noastră.
■ La cluburile din Lonea și
| Petrila sint prezentate as-
Ităzi, la ora 17, expuneri 

culturale Alexandru loan
I Cuza și Unirea", iar miine,J la clubul din Aninoasa (o-
I ra 17), la casele de cultură
Idin Uricani și Petroșani 

simpozioane cu tema: „24

I ianuarie — Unirea Princi
patelor", urmate de specta-

I cole muzical-coregrajice in-
I chinate evenimentului.
I

i Dezbatere
In sala cabinetului de ști- 

. ințe sociale de la clubul

sindicatelor din Vulcan are 
loc, astăzi la ora 14, o dez
batere tematică cu titlul 
„Spiritul combativ, revolu
ționar in activitatea condu
cătorului". La această acți
une interesantă și utilă, 
organizată de comitetul 
orășenesc de partid, partici
pă conducători de între
prinderi și instituții, șefi 
de compartimente și de 
servicii din localitate.

In scopul îmbunătățirii 
activităților de educație fi
zică și sport, a moderniză
rii predării acestui obiect 
in școli, Inspectoratul șco
lar județean împreună cu 
Casa corpului didactic, a 
organizat, duminică, la Ca
sa de cultură, o consfătui
re cu profesorii de educa
ție fizică din toate școlile 
de pe raza municipiului Pe
troșani.

Cu acest prilej, după a- 
naliza aprofundată a acti
vității pe trimestrul l al 
anului școlar, tov. lector u- 
niversitar Gh. Mitra, de la 
Institutul de perfecționare 
a cadrelor didactice din 
București, a susținut o ex
punere deosebit de intere
santă și utilă cu tema — 
„Tendințe și orientări noi 
in educația fizică școlară".

I

ÎN LIBRĂRII
I. CERGHIT

XXX

AL. GRAUR

A. BERGE
MIHAI BENIUC
Iv. MARTTNOVICI
H. DE BALZAC
XXX
AL. VLAHUȚA
M. SADOVEANU 
ȘTEFAN BERCII! 
D. BOTEZ
MARIN SORESCU
XXX

AL. IONESCU

— Mass-media și educația tine
retului școlar ;

— Legea 27/1966 privind pensi
ile de asigurări sociale de 
stat și pensia suplimentară;

— Lingvistica pe înțelesul tu
turor :

— Copilul dificil ;
— Poezia militantă (eseuri);
— Ochii și ploile ;
— Eugenie Grandcl;
— Inimi fierbinți :
— România pitorească ;
— Istorisiri din Ardeal ;
— Insula spionilor :
— Patria și oamenii ci;
— Suflete, bun la toate :
— Tinerețe fără bâtrinele și 

viață fără de moarte :
— Vecini cu abisul.

Centrala cărbunelui 
Petroșani

Baza de aprovizionare 
și transport 

angajează prin concurs
• șef serviciu aprovizio

nare piese de schimb
© inginer principal electro

mecanic
• merceolog principal
@ tehnician șl tehnician 

principal electromecanic
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

prevăzute do H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de 

la biroul plan-organizarea muncii al unității, strada 
Mihai Viteazul, nr. 3, telefon 106.

MIOA PUBLICITATE
PIERDUT porimoneu <upriuzind buletin de identitate, li

vret militar, documente privind proprietate do păinint. pe 
numele Ruxandoiu Ioan Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu pc numele Molnar Ni 
rnlae. eliberată ile t'.l’.M. Petroșani O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mocani 
loan eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulu,

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Parfenv 
Constantin, eliberată de E.M Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zanco Ma- 
rinica, eliberată dc U.U.M Petroșani. O declar nulă
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Președintele Franței 
Georges Pompidou, 

l-a primit pe tovarășul
Manea Mănescu

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele jttini
/ /

roi 0
PAR1S 22. — Corespondpn- 

tul Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite i Luni după-amiază. 
președintele Franței. Georges 
Pompidou, l-a primit la Pala
tul Elysee pe vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Românca. 
Manea Mănescu.

Tovarășul Manea Mănescu 
a transmis din partea preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un salut cordial președintelui 
Georges Pompidou sl doamnei

Claude Pompidou. Mulțumind 
pentru a*est mesaj, președin
tele Georqes Pom j: id ou n 
transmis, ia rindul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și doamnei Elena Ceaușescu 
un mesaj prietenos? si urări 
de sănătate și fericire.

In cursul convorbirii, rare 
a avut lor cu acest prilej, au 
fost abordate aspecte ale re
lațiilor dintre România și 
Franța, eu deosebire proble
mele dezvoltării cooperării e- 
con ornice.

întrevederea s-a desfășurat 
în Ir-o atmosferă cordială

o O

Convorbirile franco-vest-germane
PARIS 22 (Agerpres). — In- 

tilnirea la nivel înalt franco- 
vest-qermană n debutat prin- 
tr-o primă întrevedere, in 
cursul dimineții de luni. între 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, și cancelarul R.F. a 
Germaniei. Willy Brandt. Pe 
ordinea de zi a discuțiilor au 
figurat. printre altele, relații
le bilaterale, proiectata uniu
ne economică și monetară 
ves!-europeană, problema re
lațiilor cu tarile est-europene, 
chestiuni referitoare la confe
rința general-europeană pen-

tru securitate și cooperare.
In cursul după-amiezii. pre

ședintele Pompidou a avut o 
nouă întrevedere cu cancela
rul Willy Brandt. Paralel, mi
niștri de externe ai celor do
uă țări, Maurice Schumann, și, 
respectiv, Walter Scheel au 
conferit asupra unor teme, în
tre care s-au numărat relații
le țărilor lor cu Statele Unite.

De 
francez,
conferit cu șeful 
vest-german, Willy

asemenea, premierul 
Pierre Messmer, a 

guvernului 
Brandt.

Declarația ministrului de externe al G. R. P.
al Republicii Vietnamului de Sud

(Agerpres). — 
Binh, ministrul a-

Popoarele Africii condamnă cu tărie 
odiosul act criminal căruia i-a căzut 

victimă Amilcar Cabrai
DAKAR 22 (Agerpres). — 

Postul de radio Conakry, cap- 
tat le Dakar, a I 
declarație a Partidului Afri
can al Independenței din 
Guin -ea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.) in 
legătură cu asasinarea lui A- 
milcar Cabrai, secretar ge
neral al partidului.

După ce condamnă cu tărie 
actul mișelesc, P.A.I.G.C. re
levă că sarcinile actuale ale 
luptei de eliberare fac nece
sară o mobilizare politică a 
poporului, desfășurarea 
activități organizatorice 
ple în rîndul maselor, inten
sificarea propagandei ideolo
giei revoluționare pentru în
tărirea unității poporului 
Guinc -Bissau și Insulelor 
Capului Verde. Sarcina actua
lă cea mai importantă — se 
subliniază în declarație — 
constă în apărarea fermă a 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului.

unei 
am-

Consultările multilaterale
de la Helsinki 9

FARIS 22 
Nguyen Thi 
facerilor externe al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud. conducătoarea delegației 
G.R.P. și R.V.S. la Conferința 
de la Paris în rroblema Viet
namului, a făcut. în seara de 
2i ianuarie a.c., cu prilejul so
sirii sale pe aeroportul pari
zian Orly, o declarație de pre
să. in care s-a referit la ca
lea de rezolvare a problemei 
vietnameze.

Dacă Statele Unite doresc 
cu adevărat să pună capăt im
plicării lor in războiul din 

tat Ng iyen 
Thi Binh — ele trebuie să în
ceteze acțiunile militare 
Vietnamul de sud. să pună 
capăt bombardamentelor 
pra teritoriului acestuia, 
curme agresiunea și să sem
neze neîntârziat 
oare s-a ajuns 
1972.

In continuarea

presă, Nguyen
liniat că a sosit la Paris avind 
din partea Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud însăr
cinarea de a depune toate e- 
f orturile pentru ca acordul 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam 
să fie semnat.

Thi Binh a sub-

ADDIS ABEBA 22 (Ager
pres). — Organizația Unității 
Africane (O.U.A.) a dat publi
cității, după anunțarea asasi
nării, la 20 ianuarie, a lui 
Amilcar Cabrai, un apel în 
care cheamă țările continen
tului african, toate statele lu
mii. la intensificarea luptei 
împotriva regimurilor rasis
te și a politicii colonialiste. 
Aducînd un vibrant omagiu

memorici secretarului gene
ral al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului 
Verde, secretarul general a.i, 
al O.L'.A., K.W. Kamanda, 
condamnă odiosul act crimi
nal căruia i-a căzut victimă 
Cabrai, precum și toate acțiu
nile întreprinse in scopul de 
a lovi în viguroasele mișcări 
pentru eliberarea popoarelor 
de sub jugul colonial. „Amil
car Cabrai a fost ucis pentru 
că a condus poporul său și 
Partidul \frican al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde spre 
independență, spre ’ 
finală asupra forțelor 
nialiste din 
„O.U.A. este 
niază K. W. 
sasinarea lui 
notă altceva 
panica în cer
tele anacronice ale colonialis
mului și rasismului, ca ur
mare a intensificării luptei 
de eliberare a popoarelor.

să dezorienteze masele popu
lare să divizeze pe locui
torii zonelor eliberate prin 
promovarea tribalismului și 
rasismului și să creeze confu
zie in străinătate."

22 (Ager- 
lui Ca- 

spune în declarația 
Populare pentru E- 

Angolei, cohs- 
încercare a colon ia-

♦----------

O nouă intîlnire
a experfilor
delegațiilor

R, 0. Vietnam
și S. U. A

PARIS 22 (Agerpres).
Suburbia pariziană Sainț-Nom- 
la Breteche a găzduit luni o 
nouă reuniune a experților 
delegațiilor R. D. Vietnam și 
Statelor Unite la Conferința 
cvadripartită in problema viet
nameză. In fruntea grupurilor 
de experți s-au aflat Nguyen 
Co That, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, și, respectiv, Wil
liam Sullivan, subsecretar de 
stat adjunct al S.U.A.

victoria 
colo- 

Portugalia". 
convinsă, șubli- 
Kamanda, că a- 
Cabral nu dc- 

decît haosul și 
■e au intrat for-

CONAKRY 22 (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcută la 
Conakry în legătură cu asa
sinarea secretarului general 
al P.A.I.G.C., Samora Ma- 
chel, președintele 
de Eliberare din 
(FRELIMO), a relevat 
uciderea lui Amilcar Cabral a 
survenit într-o etapa a lup
tei de eliberare cind patrio- 
ții din Guineea-Bissau au 
repurtat mari victorii po
litice și militare și când Parti
dul African al Independenței 
din Guineea-Bissau i și Insu
lele Capului Verde pregătea 
proclamarea independenței și 
constituirea unui stat antiim- 
perialist în zonele eliberate.

„Asasinîndu-1 pe
Cabrai 
dintele 
lismul portughez

BRAZZAVILLE 
pros). — Uciderea 
bral, se 
Mișcării 
liberarea 
tituie o 
liștilor de a schimba mersul 
istoriei. Ei nu vor fi însă în 
stare să submineze hotărîrea 
poporului din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului 
a lupta împotriva 
colonial portughez 
victoria finală.

MOGADISCIO 22 (Agerpres) 
— Ministrul afacerilor exter
ne al Somaliei, Omar Arteh 
Ghalib, a declarat că asasina
rea lui Amilciar Cabrai „a 
produs un șoc întregii lumi 
progresiste14. Omar Arteh a 
chemat pe conducătorii Miș
cării de Eliberare din Gui
neea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde să continue lup
ta de independentă pînă 
dobîndirea victoriei".

HELSINKI 22 Trimisul
special, Dumitru Ținu, trans
mite : In cursul ședinței do 
luni din cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsinki, 
reprezentantul Uniunii Sovieti
ce a făcut o serie de precizări 
și completări la propunerile 
prezentate anterior dc guver
nul său cu privire la ordinea 
de zi a viitoarei 
generale pentru

cooperare in Europa. Au luat 
cuvînlul, apoi, reprezentanții 
Poloniei, Norvegiei, Elveții j, 
Turciei, Xustrici, Maltei, Spa
niei, Suediei și Lieclilenslein- 
ului, care s-au referit atit la 
problemele privind agenda 
Conferinței pentru securitate, 
aflate în atenția reuniunii, cit 
și la unele aspecte ale organi- 

consullărilor ceastaConferințe 
securitate și

Frontului
Mozambic

că

declarației de

asu- 
să

Amilcar
— a declarat preșe-' 
FRELIMO — colonia- 

urmărește
acordul la 

in octombrie

în

Hol legături radio 
cu „Lunohod-244
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

Agenția TASS relatează că 
in zilele de 20 și 21 ianua
rie au avut loc noi ședin
țe de legătură prin radio 
cu laboratorul selenar au
topropulsat ..Lunohod - 2". 
care iși desfășoară activita
tea de șapte zile in Ma
rea Seninătății. In cursul 
acestor ședințe s-au efec
tuat operațiuni de pregătire 
a vehiculului pentru regi
mul de noapte lunară.

Au fost executate o se
rie de manevre cu ajutorul 
imaginilor telefotometrice. 
panoramice și de televiziu
ne ale zonei in care se a- 
flă lunomobilul. 
se alege 
staționării 
delungatei

Agenția 
sistemele 
ratajul științific de la bor
dul lui „Lunohod-2 
ționează normal.

pentru a 
un loc adecvat 
în decursul în- 

nopți selenare, 
menționează că 

de bord și apa-

Verde de 
regimului 
pină la britanic

© Ia 22 ianuarie, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia in Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a fost pri
mit de A. N. Kosighin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al I .R.S.S. Cu acest prilej, a 
avut Ioc o convorbire. care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră prietenească.

la

DAKAR 22 (Agerpres). — 
Luis Cabrai, reprezentantul 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
P.A.I.G.C. în Senegal, fratele 
conducătorului P.A.I.G.C.) a 
aflat vestea actului mișelesc 
la sosirea sa la Dakar, unde 
a declarat unui corespondent 
al agenției France Presse: 
„Lupta n’i se poate încheia, 
pentru că toti tovarășii lui 
Amilcar Cabrai nu pot fi de- 
cît ferm hotărîți, după acest 
asasinat rușinos, să continue 
lupta pînă la capăt44.

CONAKRY 22 (Agerpres). 
— Persoanele care l-au asa
sinat pe Amilcar Cabrai, 
restate 
tățile 
derate 
tidului 
denței 
Insulele Capului Verde 
anunță un comunicat ăl 
cestei organizații, difuzat 
postul de radio Conakry 
reluat de agent ia Fr: 
Presse.

LONDRA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: Luni după- 
amiază au fost reluate lucră
rile Parlamentului britanic. Pe 
primul plan al agendei Came
rei 1 omunelor și Camerei 
Lorzilor figurează „faza a 
doua a programului pentru 
controlul inflației". Dezbateri
le asupra proiectelor de lege 
necesare aplicării acestui pro
gram, care dă dreptul guver
nului britanic „să reglemente
ze, pe o perioada de trei ani, 
prețurile, salariile, dividente- 
le și chiriile", urmează să în
ceapă miercuri. In cadrul a- 
cestor dezbateri, care, cu une
le intermitențe, vor dura a-

- proape două luni, se prevede 
să ia cuvintul un mare nu
măr de deputați, exprimind 
diversele opinii formulate în 
legătură cu programul anti- 
inflaționist: dacă în general, 
deputății majorității și-au de
clarat aprobarea, considerînd , 
programul respectiv ca fiind 
in măsură să. îngrădească in-

flațla, au fost afirmate și o- 
pinii de respingere a măsuri
lor preconizate — socotite 
..neechitabile" și „lipsite dp 
orice șansă de succes".

Alte puncte importante ale 
agendei parlamentare. care, 
de asemenea, vor șlirni dez
bateri aprinse, se referă la vi
itorul statut al Irlandei de 
Nord și Ja acomodarea legis
lației britanice cu cea a Pieței 
comune. Totodată, conform u- 
nci moțiuni introduse de o- 
rozitie. Parlamentul va dez
bate situația din industria o- 
țelului. Planul guvernamental 
referitor la modernizarea a- 
cestei ramuri importante a e- 
conomiei britanice, plan care 
se întinde pe o 
10 ani, prevede, 
le, și concedieri 
muncitori. Acest 
nit o puternică 
Țara Galilor și . .......... ........
sint situate principalele com
binate siderurgice ce urmea
ză să fie închise sau a căror 
activitate va fi redusă.

$ Populația capitalei nica- 
raquaiene. greu încercată in 
urma cutremurului din 23 de
cembrie, a trait, din nou, mo
mente încordate, duminică di
mineața, rind mai multe miș
cări seismice au făcut ca prin
cipalele clădiri care mai ră
măseseră în picioare să fie pu
ternic zguduite. Nu au 
semnalate victime.

fost

Catastrof

Africa în zorii
La 20 ianuarie. Amilcar 

Cabrai, secretar general al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea — Bis
sau și Insulele Capului Ver
de, era răpus mișelește de 
mercenari ai colonialismu
lui portughez. Acest asasinat, 
care a trezit vii proteste nu 
numai in. Africa, ci în întrea
ga lume, ce privește cu sim
patie lupta pentru indepen
dența totală a continentului, 
reprezintă insă, in realitate, 
tocmai deruta în care se află 
forțele colonialiste, faptul că 
pină și ele au devenit con
știente că victoria forțelor de 
eliberare din Africa nu poate 
să mai fie departe.

Cercurile colonialiste și im
perialiste încearcă, în acest 
ceas al 11-lea, să frîneze a- 
vintul vertiginos al mișcări
lor pentru independența ulti
melor teritorii africane afla
te sub dominație străină, dar, 
în fata imensei dorințe de li
bertate a Africii, orice ase
menea manevre se dovedesc 
zadarnice. Este și concluzia 
dezbaterilor din cadrul celei 
de-a 21-a sesiuni a Comite
tului Eliberării al Organiza
ției Unității Africane, reu
nit timp de o săptămînă în 
capitala ghaneză și care 5i-a 
propus să examineze stadiu] 
actual al mișcărilor africane 

eliberare. „Anul 1972, a 
afirmat. în legătură cu aceas
ta. Mohammed Sahnoun. se
cretar general interimar al 
OU.A., a creat premisele ne
cesare pentru ca 1973 sâ re
prezinte o perioadă calitativ 
nouă în evoluția luptei forțe
lor anticolonialiste pe conti
nent" Tn acest sens, se poa
te vorbi. în primul rînd. du
nă cum s-a arătat la reuniu
nea de la Accra, de recunoaș
terea ne plan international a

principalelor mișcări de eli
berare din Africa. Pe baza u- 
nei rezoluții printre ai că
rei autori se numără și Ro
mânia, și care a fost adopta
tă cu mare majoritate de vo
turi în cadrul ultimei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Mișcarea Populară pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L. A.), 
Frontul de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) și Parti
dul African al Independen-

a- 
în prezent de autori- 
guineeze. vor fi ju

de un tribunal al Par- 
Ăfrican al Indepen- 

din Guineea-Bissau și

a- 
de
Și 

agenția * France

LAGOS 22 (Agerpres). — Un 
avion „Bocing-707" al compa
niei ..Royal Jordanian Airli
nes", cu 202 persoane la bord, 
s-a prăbușit, luni, la aterizare, 
pe aeroportul din localitatea 
Kano, situată în nordul Nige
riei — anunță agențiile inter
naționale dc presă. Potrivit u- 
nor informații de la locul ac
cidentului, s-au înregistrat a- 
proximativ 170-180 de morți.

perioadă de 
printre alte- 
masive de 
fapt a stir- 
reacție 

Scoția,
in 

unde

*9 Aproximativ 30 de 
soane înarmate au atacai 
depozitul unei mine de lingă 
satul Ypsonas, din regiunea 
Limassol, de unde au furat 
peste 1 000 kilograme de di
namită, a anunțat poliția ci
priotă. Este al treilea incident 
de la începutul anului provo
cat de elemente antiguverna
mentale : anterior, un grup 
înarmai a ținut sub amenința
rea armelor locuitorii unui sat 
din regiunea Massol, iar săp- 
tămin-i trecută, un alt grup a 

atacat și dezarmat o patrulă 
a poliției din Limassol.

ă aviatică
Oficialități ale aeroportului au 
declarat că, după un zbor nor
mal de coborire, aparatul s-a 
prăbușit alături de pistă și a 
fost cuprins de flăcări; vizibi
litatea era redusă din cauza 
timpului cețos.

Agențiile Rcuter și United 
Press International subliniază 
că aceasta este una din cele mai 
mari catastrofe din istoria a- 
viației.

Q Comisia însărcinată cu 
soluționarea problemelor lega
te de schimbul de prizonieri 
intre nordul și sudul yemenit 
și-a încheiat prima rundă 
negocieri, 
intense 
genției 
citează

de 
după două zile de 

consultări. Potrivit a- 
France Presse, care 

radio-Sanaa, reuniuni
le s-au desfășura! ..intr-un cli
mat de fraternitate44. Viitoarele 
sesiuni ale Comisiei interye- 
menile vor avea loc la Aden.

Criza de guvern din Belgia se apropie

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
Congresele naționale ale ce
lor trei partide — social-creș- 
tin, socialist și liberal — care 
au acceptat să alcătuiască 
noua coaliție guvernamentală 
din Belgia au aprobat dumi
nică programul guvernamen
tal elaborat de Edmond Le- 
burton. Criza de guvern des
chisă la 
altfel să se apropie de 
șit. Din 
mează că viitorul premier va 
trece acum la constituirea gu
vernului care, conform acor
dului, urmează să cuprindă

noiembrie pare
;fîr-

Bruxelles se infor-

22

deplinei sale independente
ro-

forțele patriotice mo- 
deschis 
opera- 

Tete, 
i mai

de sfârșit

Șeful stalului cambodgi
an. Norodom Sianuk, a decla
rat unor corespondenți de pre
să că, la sfirșitul lunii ianua
rie, intenționează să facă o 
vizită de o săptămină la Ha
noi, în urma căreia va fi dată 
publicității o declarație comu
nă.

22 de miniștri și 14 secretari 
de stat. Programul guverna
mental tripartit va fi pre
zentat Parlamentului la 30 ia
nuarie. Datorită majorității 
de două treimi pe care o de
ține noua coaliție in Parla
ment, se apreciază că guver

nul va obține votul de în
vestitură. Spre deosebire de 
guvernul anterior. al cărui 
premier Gaston Eiskens apar
ținea Partidului social-creștin, 
noul guvern va fi condus de 
un prim-ministru care provine 
din Partidul socialist.

Valul de căldură care 
s-a abătut asupra statului aus
tralian Victoria a provocat 
moartea a 25 de persoane. 
Temperatura maximă a fost de - 
40,4 grade Celsius.
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lor împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, a 
oricăror forme de domina
ție și asuprire. Poporul 
mân va face totul pentru a
sprijini mișcările de elibera
re în efortul lor de a lichida 
cît mai repede reziduurile 
rușinosului sistem colonial".

In afara acestei recunoaș
teri, ce conferă celor trei miș
cări de eliberare o dimensiu
ne politică considerabil spo-

1972, 
zambicane 
un nou 
țional în 
considerată 
ieri de către Lisabona drept 
un bastion inexpugnabil. In 
total, potrivit comunicatelor 
oficiale ale FRELIMO, pa
trioții controlează peste o pă
trime din teritoriul țării.

Succese similare au

au c 
front 

provincia 
și ea pînă

înre-

COMENTARIUL ZILEI
ței din Guineea — Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) sint considerate 
fiecare, drept singurul expo
nent al popoarelor pe- care 
le reprezintă. Este o recu
noaștere a situației reale e- 
xistente in ultimele colonii 
portugheze, unde majoritatea 
zdrobitoare a popoarelor res
pective sprijină lupta forțe
lor patriotice, neavînd nimic 
comun cu mănunchiul de au
torități colonialiste. Totodată, 
rezoluția adoptată exprimă 
sprijinul larg international dr 
care se bucură mișcările de 
eliberare a ultimelor terito
rii africane aflate sub do
minație străină.

..Profund solidară cu po
poarele ce se ridică pentru 
scuturarea iugului colonial și 
cucerirea dreptului la viată 
liberă, afirma. în legătură cu 
aceasta tovarășul Nicola*’ 
Geausescu. la sesiune- iubi- 
liară a Marii Adunări Națio
nale consacrată celei d'-a 
25-a aniversări a proclamării 
Republicii. România soriiî- 
nă activ mișcările dr riîbern- 
re nrilonriă. lupta nnpn->rr

rită, aspecte calitative noi o- 
feră. în același timp, stadiul 
actual al luptei armate pentru 
cucerirea independenței. Anul 
1972 a reprezentat o perioa
dă de mari succese pentru 
patrioții africani din coloniile 
portugheze, care, cu sprijinul 
masiv al populației, au reu
șit să depășească etapa unor 
acțiuni izolate, circumscrise 
la suprafața limitată a unor 
obiective militare inamice, 
ajungindu-se în momentul de 
față la asigurarea controlului 
efectiv al unor largi porțiuni 
din teritoriul fiecărei țări. 
Frontul de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) și-a ins
tituit. de pildă. controlul 
deplin asupra a două din ce
le mai importante regiuni mo- 
zambicanc, Nyassa și Cabo 
Delgado. Considerat pînă nu 
de mult de colonialiști drept 
un barai natural imposibil dc 
trecut, fluviul Zambezi a 
fost depășit, iar în prezent, 
activitatea militară a patrio- 
tilor in regiunile situate la 
sud de apele sale cunoaște o 
amploare fără precedent. 
Totodată, spre sfârșitul anului

gistrat și celelalte mișcări de 
eliberare. In ultimul trimes
tru al anului, patrioții ango
lezi au reușit să distrugă 
complet garnizoanele milita
re din Luvo, Marmarosa și 
Gongue, pe -frontul central și 
de nord, din Lubalo, pe fron
tul nord-estic, iar Pe frontul 
de est s-a ajuns pină la 
kilometri de Silva Porto, 
pitala districtului Bie. 
zona centrală a tării, 
trioții controlează 
500 000 de kilometri 
din teritoriul angolez.

Eforturile patrioților nami- 
bieni de a extinde insurecția 
armată din zona Caprivi și 
în alte provincii ale țării, 
crearea, in Rhodesia, a Arma
tei Revoluționare a ” 
lui 
care și-a declanșat 
țiunea dincolo de zona 
fluviului Zambezi, in 1 
tabeland. Wankic. Gwaai. 
Nikai. intensificarea opoziției 
fată de apartheid în Republi
ca Africa dc Sud. ofensiva 
patrioților dintr-o seric de 
regiuni mai puțin cunoscute 
(Principe. Sao Thome, Seychel

200 
ca- 
din 
Pa- 

peste 
pătrați

.......... Poponi-
Zimbabwe (FROLIZI) 

ac- 
văii 
Ma- 
i. Și

les, ale căror mișcări de eli
berare au fost recunoscute la 
Accra de către Comitetul
O. U.A.) demonstrează amploa
rea fără precedent a luptei 
tu-uvror popoarelor africane 
aliate încă sub dominația 
străină, „Vântul de libertate" 
care se simte tot mai preg
nant in aceasta regiune.

Pe baza succeselor militare 
dobîndite în regiunile eli
berate apar germenii viitoru
lui stat independent. Nu es
te vorba numai de instaura
rea unor organe locale ale 
puterii de stat, de instituirea 
unor noi raporturi de muncă, 
de crearea rețelelor de școli 
și spitale s.a.m.d. (deși sint 
importante și aceste aspecte), 
ci și de pregătiri pentru cons
tituirea propriu-zisă a unui 
stat nou. In Guineea—Bissau, 
de pildă, în urma alegerilor 
generale ce au avut loc în 
1972 in regiunile eliberate, a 
fost constituită o Adunare 
Națională care conform u- 
nui comunicat oficial al
P. A.IG.C., se va întruni intr-un 
viitor apropiat în prima sa 
sesiune pentru a proclama 
crearea statului național Gui
neea-Bissau. Va fi format, 
totodată, un Comitet Executiv 
pentru promulgarea primei 
constituții din istoria țării. 
O schimbare fundamentală 
care nu este întîmplătoare. ea 
corespunzînd unor realități 
concrete ale vieții și luptei 
poporului din Guineea-Bis-

. sau.
Este un alt aspect calita

tiv nou. reliefat de evoluția 
mișcărilor africane dc elibe
rare din ultimele colonii por
tugheze. aflate acum. în ciuda 
opoziției forțelor colonialiste, 
„în zorii independenței lor".

Venera ANGHEL

Redacția șl administrația ziarului ■ Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon i 1662

Soarele răsare la ora 
șl apune la ora 17,12. 
trecute din an — 23. 
rămase 342

EVENIMENTE

7,44 
Zile 
Zile

Ion® 1929 — S-a născut
Stănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., mipistru de in
terne â 1938 — A murit me
dicul loan Mânu — Muscel 
(n. 1862| © 1949 — înființa
rea miliției populare ;

10.25 Selecțiuni din opereta
„Teatrul plutitor" de Kern; 
15,40 Muzică de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Lă
utari vestiți ; 16,35 Cîntecul 
săptămînii; 17,00 Antena ti
neretului dezbate ; 17,30 Pro
gram muzical oferit muncito
rilor de la uzina „Autobuzul" 
din București; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ;
21,00 Revista șlagărelor;
21.25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin dc știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

de orientare școlară 
profesională ;

19,00 Caleidoscop cultural-ar
tistic ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Avanpremieră ;
20,05 Reflector ;
20.20 Desene animate ;
20.30 Seară de teatru. Don 

Juan — de Moliere;
21,35 Lumea de miine. Drumul 

spre planete (II);
22,00 24 de ore.

PRONOSPORT

9,00 emisiunii.

Rezultatele de duminică 
21 ianuarie 1973

Deschiderea 
Telex ;

Teleșcoală. Chimie (anul 
III liceu). Otelul ;

Literatură română (cla
sa a VIII-a). Literatura, 
vibrantă expresie a iu
birii de patrie ;

Curs de ” ‘
(lecția a 
Căminul ;
Selecțiuni 
„Seară pentru tineret";

11,50 Publicitate;
11,55 Film serial pentru tine

ret : Picrduți in spațiu 
(reluare). Episodul VIII 
„Pluta naufragiatilor" ;

12,45 52 de inițiative in 52 de 
săptămini (reluare);

13,00 Telejurnal ;
15,00-16,00 Lecții T.V. pentru 

lucrătorii din agricultu
ră ;

16,00 Box! Joe Frazier — 
George Foreman pentru 
titlul mondial la catego
ria grea ;

17,30 Deschiderea emisiunii 
dc după-amiază. Curs 
de limba rusă. Lecția a 
37-a ;

18.00 Spectacol de cîntcce și 
jocuri populare la Mu
zeul Etnografic din Cluj;

9,05PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fugi ca să le prindă ; 
Republica : Pero și prietenii 
săi ; PETRILA : Casa de sub 
arbori; LONEA — * " 
Ora elefanților 
VULCAN : Viața 
LUPENI — Cultural : .....
bați cumsecade ; Muncito- 10,30 
resc: Lumea animalelor. 11,10

Minerul : 
albaștri ; 
în doi ;

Băr-

RADIO

9,30

V.
VI.
VII.
VIII.

I 
1 
x 
l

10,00 limba engleză
37-a);

clin emisiunea

6,00 Muzică și aclualităti; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Atlas cultu
ral ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Pe Mureș și pe Tirna-

10,30 Start la intersec
ție; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Noi înreqistrări ; 11,15 
Muzică ușoară; 11.30 Corul 
Centrului Universitar Iași; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
tilniro cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 * Concert 
de prinz 14.00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,-10 Soliști de 
muzică populară; 15,00 Bu-   a____ ______
letin de știri; 15,05 Radioen- 18,30 Publicitate;
ciclopedie pentru tineret; 18,35 Steaua Polară. Emisiune

ve ;

IX.
X.
XI.
XII.

Fond 
lei.

de

2—0—1
0—0
1—0

0—0

x
1

X

2—1 1

premii; 367 309

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4 
grade; Paring: 0 grade j

Minimele: Petroșani —2
grade; Paring —7 grade;

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă cu cer variabil. Dimineața 
pc alocuri ceață. Vînt slab 
din sud.

Tiparul — Întreprinderea poli grafică Hunedoara -- Subunitatea Petroșani 40 396


